
                                                                                     

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Katedra cestovního ruchu 

a příspěvková organizace Vysočina Tourism 
 

 

pořádají  

pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, 
hejtmana Kraje Vysočina 

a primátora statutárního města Jihlava 
 

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

13. mezinárodní konferenci  

Aktuální problémy cestovního ruchu  

na téma 

AUTENTICITA V KONTEXTU 
CESTOVNÍHO RUCHU 
ve dnech 28. února  – 1. března 2018 

v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava 
 

Hlavní cíl konference 

Cílem mezinárodní konference je pohlédnout na autenticitu jako významný faktor rozvoje cestovního 
ruchu na různých úrovních. Konference umožní diskutovat nad důležitostí autenticity produktů 
cestovního ruchu, zachování koloritu destinace, přírodního prostředí, tradic apod.  
Současným trendem je v mnohých oblastech života návrat k původním hodnotám, tradičním 
materiálům, recepturám apod. v moderním pojetí. Snahou konference je sledovat a diskutovat tento 
trend v kontextu cestovního ruchu a vyhodnotit význam autenticity pro rozvoj cestovního ruchu. 
Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi a k diskusi nad 
aktuálními problémy cestovního ruchu v oblasti managementu, či marketingu. 
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 ohledem na autentičnost v rozličném pojetí.   
 

Na konferenci vystoupí např. 

Dr Rob Davidson (MICE Knowledge, Spojené království) 
Prof Dr Terry Stevens (Univerzita Swansea, Spojené království) 
Ing. Roman Škrabánek (AČCKA, Česká republika) 
 



Témata 

 Zážitek v portfoliu cestovního ruchu (na různých úrovních) 

 Význam zachování kulturních tradic a historických prvků pro cestovní ruch 

 Důležitost autenticity přírodního prostředí v cestovním ruchu 

 Udržitelnost, její význam pro zachování nabídky cestovního ruchu  

 Přínos budování tras (historických, naučných, vinařských aj.) pro rozvoj cestovního ruchu v území 

 Význam osobního kontaktu pro zachování autenticity produktu cestovního ruchu 

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

 Problémy manažerské praxe v cestovním ruchu 

 Nové přístupy v marketingu cestovního ruchu 

 Vliv vzdělávaní na kvalitu služeb v cestovním ruchu  
 

Termíny  

Přihláška      do 12. 01. 2018 (s příspěvkem) 
       do 09. 02. 2018 (bez příspěvku) 
Zaplacení účastnického poplatku   do 09. 02. 2018 
Zaslání abstraktu příspěvku    do 12. 01. 2018 
Zaslání informace o akceptaci abstraktu   do 21. 01. 2018 
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku  do 02. 02. 2018 
Cirkulář s podrobným programem konference  do 23. 02. 2018   
 

Předběžný program konference 

Středa 28. 02. 2018     Čtvrtek 01. 03. 2018 
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  2 400,- CZK (vč. DPH) nebo 96,- EUR 
Studenti doktorského studia    1 400,- CZK (vč. DPH) nebo 56,- 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 (Univerzita Swansea, 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. (Slezská univerzita v Opavě, 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 
 
Bližší informace: https://kcr.vspj.cz/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2018    

 

 

 

 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Katedra cestovního ruchu 
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