
                                                                                     

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
Katedra cestovního ruchu 

a Vysočina Tourism, příspěvková organizace 
 

 

pořádají  

 

17. mezinárodní konferenci  

Aktuální problémy cestovního ruchu  

na téma 

Historie jako součást produktů 
cestovního ruchu 

 
ve dnech 15. března  – 16. března 2023 

 
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava 

 
 

Hlavní cíl konference 

Cílem mezinárodní konference je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy a trendy 
v rozvoji cestovního ruchu.  
Cestovní ruch je významným společensko-ekonomickým fenoménem 21. století. Rozvoj cestovního 
ruchu s 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. 
Zároveň dává konference prostor k prezentacím výzkumů s orientací na praxi v cestovním ruchu a 
prostor k reakci na aktuální dění. 
Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry.  
 
 

Témata 

 Destinační management a marketing 

 Hotelnictví a pohostinství  

 Výzkum v oblasti cestovního ruchu  

Speciální téma 

 Historické a kulturní dědictví a jeho význam 
pro cestovní ruch 

 



Termíny  

Přihláška      do 05. 12. 2022 (s příspěvkem) 
       do 12. 02. 2023 (bez příspěvku) 
Zaplacení účastnického poplatku   do 12. 02. 2023 
Zaslání abstraktu příspěvku    do 05. 12. 2022  
Zaslání informace o akceptaci abstraktu   do 23. 12. 2022 
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku  do 06. 02. 2023 
Cirkulář s podrobným programem konference  do 10. 03. 2023   
 

Předběžný program konference 

Středa 15. 03. 2023     Čtvrtek 16. 03. 2023 
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  4 000,- CZK (vč. DPH) nebo 163,- EUR 
Studenti doktorského studia    2 500,- CZK (vč. DPH) nebo 102,- 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 1 500,- CZK (vč. DPH), nebo 61,-EUR. 
Možnost prezentace příspěvku: aktivně, nebo formou posteru. 
 
Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou zveřejněny ve sborníku z konference, 
který bude předložen k indexaci do Thomson Reuters Conference Proceedings database(s). Vybrané 
příspěvky budou publikovány v odborném elektronickém časopisu Studia Turistica (více informací 
studiaturistica.cz). 
 

Garant konference 

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

 
 

Sekretariát konference 

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

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

Vysočina Tourism 
příspěvková organizace 
Na Stoupách 3, 586 01 Jihlava 
 

https://www.studiaturistica.cz/
mailto:konferencecr@vspj.cz

