
                                                                                     

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Katedra cestovního ruchu 

a příspěvková organizace Vysočina Tourism 
 

 

 

pořádají  

pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, hejtmana Kraje Vysočina 
a primátorky statutárního města Jihlava 

s mediální podporou společnosti COT media a Institutu pro památky a kulturu 
 

14. mezinárodní konferenci  

Aktuální problémy cestovního ruchu  

na téma 

CESTOVNÍ RUCH  
PŘÍLEŽITOST PRO VENKOV 

ve dnech 27. února  – 28. února 2019 
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava 

 

Hlavní cíl konference 

Cílem mezinárodní konference je poukázat na možné přínosy rozvoje cestovního ruchu pro 
venkovské oblasti. Konference umožní diskutovat nad pozitivy i negativy rozvoje cestovního ruchu na 
venkově, vlivu cestovního ruchu na místní obyvatele, samotné atraktivity, kvalitu života apod. 
Cestovní ruch je významným společensko-ekonomickým fenoménem 21. století. Rozvoj cestovního 
ruchu sebou nese nesporná pozitiva pro jednotlivé destinace, a to v oblasti ekonomické i sociální. 
Představuje příležitost pro místa s atraktivní primární nabídkou, kde nejsou předpoklady pro rozvoj 
jiného hospodářského odvětví. Snahou konference je sledovat a diskutovat vliv cestovního ruchu 
v takových oblastech a vyhodnotit jeho význam pro venkov. 
Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi v cestovním ruchu. 
Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry. 
Přínosem konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními poznatky v oblasti cestovního ruchu 
s akcentem na venkovský cestovní ruch.   
 

Key speakers 

Ing. Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Česká republika) 
Prof Dr Terry Stevens (vlastník a generální ředitel mezinárodního poradenství v cestovním ruchu 
Stevens & Associates, Spojené království) 
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika) 



Témata 

 Specifické formy venkovského cestovního ruchu (agroturistika, hipoturistika, kreativní 
a umělecké pobyty, meditační pobyty) 

 Cyklotrasy a jejich význam pro rozvoj venkovského cestovního ruchu 

 Naučné stezky a jejich význam pro rozvoj venkovského cestovního ruchu 

 Kulturně-historické atraktivity a jejich význam pro rozvoj venkovského cestovního ruchu 

 Ubytovací služby ve venkovských oblastech a jejich přizpůsobení návštěvníkům  

 Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu na venkově 

 Sociální přínosy rozvoje cestovního ruchu na venkově 

 Postoje venkovského obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu 

 Spokojenost návštěvníků s produktem destinace 

 Výzkum v oblasti cestovním ruchu s ohledem na jeho ekonomické, sociální, environmentální 
přínosy a význam pro praxi 

 

Termíny  

Přihláška      do 14. 12. 2018 (s příspěvkem) 
       do 18. 01. 2019 (bez příspěvku) 
Zaplacení účastnického poplatku   do 18. 01. 2019 
Zaslání abstraktu příspěvku    do 14. 12. 2018 
Zaslání informace o akceptaci abstraktu   do 20. 12. 2018 
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku  do 20. 01. 2019 
Cirkulář s podrobným programem konference  do 22. 02. 2019   
 

Předběžný program konference 

Středa 27. 02. 2019     Čtvrtek 28. 02. 2019 
08:00 – 09:00 Prezence    09:00 – 11:00 Jednání v sekcích 
09:00 – 09:30 Slavnostní zahájení   09:00 – 11:00 Posterová prezentace 
09:30 – 11:30 Plenární zasedání   11:00 – 11:30 Přestávka na občerstvení 
11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení  11:30 – 13:30 Jednání v sekcích 
12:00 – 13:30 Jednání v sekcích 13:30 – 14:00 Oběd 
13:30 – 14:00 Oběd 
14:15 – 19:00 Terénní exkurze, organizována 
  příspěvkovou organizací 
  Vysočina Tourism 
19:00 – 22:00 Společenský večer s rautem 
 

Účastnický poplatek 

Akademičtí pracovníci a odborná veřejnost  2 500,- CZK (vč. DPH) nebo 100,- EUR 
Studenti doktorského studia    1 500,- CZK (vč. DPH) nebo 60,- EUR 
 
Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, obědy, raut, náklady na vydání postkonferenčního 
sborníku a náklady na organizační zajištění konference. Účast na terénní exkurzi je pro registrované 
účastníky konference zdarma. 
Publikace každého dalšího příspěvku je zpoplatněna sumou 750,- CZK (vč. DPH), nebo 30,-EUR. 
Možnost prezentace příspěvku: aktivně, nebo formou posteru 
 
Recenzovaný sborník z konference bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference 
Proceedings database. 



Garant konference 

prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava) 
 
 

Vědecký výbor konference  

Prof. JUDr. Pascual Correa Alvaréz, Dr.Sc. (Univerzita Marta Abreu, Kuba) 
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko) 
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika) 
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře, Slovensko) 
Dr. Galyna Kish, PhD. (Národní univerzita Užhorod, Ukrajina) 
prof. WSG. Dr hab. Joanna Kosmaczewska (Ekonomická univerzita Bydgoszcz, Polsko) 
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko) 
prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko) 
doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D. (CzechTourism, Česká republika) 
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika) 
Prof Dr Terry Stevens (Stevens & Associates, Spojené království) 
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Česká republika) 
doc. dr. Jasna Potočnik Topler, PhD (Univerzita v Maribore, Slovinsko) 
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika) 
prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski (Ekonomická univerzita Wroclaw, Polsko) 

 

Sekretariát konference 

Kateřina Krejčí 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
tel.: +420 567 141 116 
e-mail: konferencecr@vspj.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Mediální partneři 

Partneři 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Katedra cestovního ruchu 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 

Vysočina Tourism 
příspěvková organizace 
Na Stoupách 3, 586 01 Jihlava 
 

Záštita 

Sponzor 


