
Název předmětu:  GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Typ předmětu:  volitelný odborný 

Zařazení do výuky:  4. semestr 

Dotace hodin:   12 

Počet kreditů:   3 

Garant předmětu:  Mgr. Zuzana Němcová    

Přednášející:   Mgr. Zuzana Němcová 

Zakončení předmětu:  Zkouška 

 
 
Cíl předmětu:  
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem disciplíny a základní terminologií a dále 
poskytnout orientační představu o zákonitostech a činitelích rozmístění cestovního ruchu 
v globálních souvislostech a rámcový přehled o předpokladech rozvoje a hlavních oblastech 
realizace i koncentrace cestovního ruchu v regionech a zemích podle významu 
v mezinárodním cestovním ruchu. Specifickým cílem je, aby studenti získali geografický 
přehled o podmínkách rozvoje cestovního ruch v České republice. 
 
Obsah předmětu: 
Předmět Geografie cestovního ruchu navazuje na předměty Cestovní ruch, Marketing 
cestovního ruchu a Management služeb, ale oproti nim klade důraz halvně na prostorový 
aspekt cestovního ruchu (CR). Předmět je zaměřen na problematiku geografické analýzy 
a hodnocení rozhodujících jevů a procesů v cestovním ruchu. Zahrnuje také informace 
o atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých kontinentech s důrazem na atraktivity 
v České republice a zejména na jižní Moravě. 
 
1. konzultace (4 hod.) 
� Úvod – definice, předmět studia a přístupy geografie CR (CR jako objekt a předmět 

geografických výzkumů). 
� Historie a vývoj CR, vývoj geografie CR a její představitelé v České republice. 
� Lokalizační, selektivní a realizační faktory a předpoklady rozvoje CR a potenciál CR 

(přírodní zdroje a předpoklady CR a potenciál antropogenní sféry, socio-ekonomické 
zdroje a předpoklady CR, komunikační předpoklady a materiálně-technická základna CR). 

� Klasifikace a typologie CR (základní členění CR z pohledu motivů účastníka CR 
a z hlediska průběhu a způsobu realizace CR).  

� Vlivy CR na geografické prostředí, udržitelný CR (krajina a vlivy působící na její 
využívání, vlivy CR na složky přírodního prostředí a na socio-kulturní prostředí, 
ekoturistika, agroturistika). 

 
2. konzultace (4 hod.) 
� Hodnocení prostorového rozložení a organizace CR a rekreace, vztahy CR s geografickým 

prostředím (územní organizace krátkodobé rekreace, rajonizace CR, typologizace 
středisek CR). 

� Sběr dat v oblasti CR a jejich využití v prostředí geografických informačních systémů 
(GIS). 



3. konzultace (4 hod.) 
� Význam mezinárodního CR, světový regionální přehled (globalizace a CR, prostorové 

rozložení mezinárodního CR světa, nejvýznamnější destinace mezinárodního CR, CR 
v rozvojových zemích světa, mezinárodní organizace v CR). 

� Regionální geografie CR Evropy (prostorové rozložení a nejvýznamnější destinace). 
� Regionální geografie CR České republiky (prostorové rozložení a nejvýznamnější 

destinace). 
� CR na jižní Moravě (praktická ukázka teoretických a aplikovaných poznatků geografie 

CR na příkladě jižní Moravy, možnost zúčastnit se exkurze). 
 
Zakončení předmětu: 
Požadavkem k zápočtu je předložení seminární práce zaměřené na konkrétní oblast (město, 
region apod.) jednak v písemné podobě (vložení souboru do IS Moggis) a jednak formou 
prezentace zjištěných skutečností v rámci cvičení. 
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí. První část obsahuje 
testové otázky s možností výběru ze čtyř variant, kdy pouze jedna odpověď je správná. Druhá 
část je tvořena otevřenými otázkami, na které musí student odpovědět vlastními slovy. 
Pro úspěšné absolvování zkoušky musí student získat minimálně 60 % bodů z každé části. 
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