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1. ÚVOD 

Dříve lidé cestovali převáţně z důvodů obchodních, vojenských, poznávacích nebo 

prestiţních. V současné době se cestovní ruch orientuje na oblast volnočasových aktivit, 

poznávání a rekreace. V hierarchii potřeb se cestování přesunulo z potřeb zbytných a 

luxusních na potřeby běţné, které jsou součástí spokojeného ţivota lidí. Za nejstarší 

cestovatele jsou povaţováni Řekové, Egypťané a Římané. Ve Středověku šlo většinou o 

cestování spojené s náboţenstvím, lovem, případně zábavou, jako byly různé turnaje či 

plesy. Za první formu klasického cestovního ruchu povaţujeme návštěvy lázní, které byly 

v módě v 16- 18. století. Hlavní rozvoj nastal po druhé světové válce.  

Cestovní ruch je odvětví, které se celosvětově, dynamicky rozvíjí. Stává se 

významným společensko-ekonomickým fenoménem jak z pohledu jednotlivce, tak i celé 

společnosti. Chování a preference lidí v oblasti cestovního ruchu se stále rozvíjejí a 

ovlivňují je hlavně aktuální trendy na trhu. Vlivem trendů vznikají stále nové a nové formy 

a druhy turismu.  

Cestovní ruch nejen ţe uspokojuje potřeby lidí, ale má také výrazné ekonomické 

přínosy. Podílí se na růstu HDP země, pomáhá vytvářet pracovní místa, umoţňuje zvýšení 

příjmů domácností a má výrazný multiplikační efekt. A právě díky tomu je ve světě 

povaţován za odvětví budoucnosti.  

Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktuální a budoucí trendy cestovního ruchu a 

provést analýzu preferencí vybraného segmentu lidí na základě dotazníkového šetření.   

Bakalářská práce se věnuje analýze preferencí skupiny mladých lidí v oblasti 

cestovního ruchu. Mladé lidi jsem vybrala proto, ţe i já se mezi ně řadím a tudíţ je mi tato 

skupina nejbliţší. Právě mladí cestovatelé jsou povaţováni za jeden ze světových 

trendů v cestovním ruchu. Jsou povaţováni za hybnou sílu a naději cestovního ruchu.   

Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje kapitoly 2 a 

3, kde se budeme zabývat pojmenováním základních pojmů a zhodnocením současných 

trendů v cestovním ruchu. Praktická část obsahuje kapitoly 4, 5 a 6. Ve čtvrté kapitole, 

stanovíme hypotézy na základě zkoumaných trendů hypotézy ohledně preferencí mladých 

lidí v cestovním ruchu. Pátá kapitola bude věnována zpracování dotazníkového šetření a 

formulování výsledků. V poslední kapitole se budeme snaţit, na základě šetření, stanovené 

hypotézy buď potvrdit, nebo vyvrátit. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 Definice cestovního ruchu 

Cestovní ruch bývá definován různými způsoby, ale ţádný z nich není zcela 

vyčerpávající. Jinak pohlíţejí na toto odvětví cestovní kanceláře, jinak hotely, svůj pohled 

mají obce a podnikatelé v nich a úplně z jiného úhlu na cestovní ruch pohlíţejí ti, kteří jeho 

sluţby vyuţívají.  

„Autoři ve svých definicích zdůrazňují různé stránky tohoto sloţitého jevu, mnohdy 

v závislosti na tom, z hlediska které vědní disciplíny je cestovní ruch zkoumán a 

definován.“
1
 

M. Pásková a J. Zelenka ve své publikaci definují cestovní ruch takto: „Cestovní 

ruch je komplexní společenský jev jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn 

procesů budování a provozování zařízení se sluţbami pro účastníky cestovního ruchu 

včetně aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, 

rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně-správních 

aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity“
2
 

Další definici je moţno najít v knize V. Hraly: Geografie cestovního ruchu. Tento 

autor definuje cestovní ruch jako specifickou formu mechanického pohybu obyvatelstva.
3
 

D. Jakubíková uvádí, ţe za cestovní ruch je označován pohyb lidí do míst, která jsou 

vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, výjimkou je migrace a výkon normální 

denní práce.
4
 

Gúčik říká, ţe cestovní ruch je „soubor činností zaměřených na uspokojování potřeb 

souvisejících s cestováním a pobytem mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném 

                                                 

1  RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch- soubor studijních materiálů. 3. vyd. Ostrava: KEY 

Publishing, 2009, ISBN 978-80-7418-28-6. Str. 9   

2  ZELENKA, Josef a Martina PÁSKOVÁ. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2002, ISBN 80-239-0152-4 (v knize neuvedeno: váz.). Str. 9 

3 HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2005, ISBN 80-245-

0858-3. Str. 9 

4  JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009, ISBN 

978-80-247-3247-3. Str. 18 
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čase za účelem odpočinku, poznávání, zdraví, rozptýlení a zábavy, kulturního a 

sportovního vyţití, sluţebních cest a získávání komplexního záţitku.“
5
 

Cestovní ruch je dokonce specifikován i v české verzi evropské normy ČSN EN 

13809, 2004. Podle ní je cestovní ruch „činnost lidí, kteří cestují na místo mimo své běţné 

prostředí anebo zde pobývají za účelem zábavy, pracovně nebo z jiných důvodů.“ 

Za mezník pro definování cestovního ruchu je se udává definice švýcarských autorů 

W. Hunzinkera a K.Krapfa. Ti ve své knize Grundriss der Allgemeine 

Frendenverkehrslehre definují cestovní ruch jako „soubor vztahů a jevů, které vyplývají 

z pobytu na cizím místě, pokud cílem pobytu není trvalý pobyt nebo výkon výdělečné 

činnosti.“
6
  

V odborné, zejména ekonomické literatuře můţeme najít tuto definici: Cestovní ruch 

je „ forma uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil člověka, a to mimo 

kaţdodenní ţivotní prostředí a obvykle ve volném čase, jako i potřeb společnosti mimo 

kaţdodenní ţivotní prostředí.“
7
 

Dokonce se můţeme setkat i s definicemi cestovního ruchu podle různých 

mezinárodních organizací, které se cestovním ruchem zabývají.  

Podle organizace AIEST znamená cestovní ruch „soubor vztahů a jevů, které 

vyplývají z cestování a pohybu, přičemţ místo pobytu není trvalým místem bydlení a 

zaměstnání.“ 

Za všeobecně mezinárodně uznávanou je povaţovaná definice podle Světové 

organizace cestovního ruchu (WTO–World Tourism Organization).  Podle této organizace 

cestovní ruch znamená dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo 

místo trvalého bydliště, ne déle neţ 1 rok, zpravidla ve volném čase za účelem rekreace, 

rozvoje poznání a spojení mezi lidmi.“
8
 

                                                 

5  GÚČIK, Marian. Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: Občanské zdruţenie Ekonómia, 

2000, ISBN 80-8055-355-6. Str. 7 

6  HESKOVÁ, Marie. KOLEKTIV. Cestovní ruch: Pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: 

Fortuna, 2006, ISBN 80-7168-948-3. Str. 10-11 

7 VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Základy cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 

ISBN 80-210-4205-2. Str. 29 

8 RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch- soubor studijních materiálů. 3. vyd. Ostrava- Přívoz: KEY 

Publishing , 2009, ISBN 978-80-7418-28-6. Str. 11 
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Pro shrnutí lze uvést, ţe základními podmínkami cestovního ruchu jsou, změna 

místa, nevýdělečný charakter, vztahy mezi lidmi. Naopak z cestovního ruchu se vylučují 

cesty za prací, dlouhodobá migrace a veškeré cesty v rámci místa bydliště.
9
  

Čím dál více se můţeme setkávat i s jinými výrazy pro cestovní ruch. Například 

„turismus“ je synonymum pro cestovní ruch, který téměř identicky pouţívají světové 

jazyky (angličtina–tourism, němčina–Tourismus, francouzština–tourisme, španělština a 

italština–turismo).
10

 

 

2.2 Rozdělení cestovního ruchu 

Z hlediska místa realizace lze cestovní ruch rozdělit na domácí a zahraniční. Domácí 

cestovní ruch zahrnuje osoby trvale ţijící v zemi, které cestují uvnitř tohoto státu a 

nepřekračují hranice. Při zahraničním cestovním ruchu dochází k překročení hranic 

jednoho nebo více států. Zahraniční cestovní ruch se dále dělí na aktivní, pasivní a 

tranzitní. Aktivní (Incoming) zahrnuje příjezdy cizinců, pasivní (Outgoing) výjezdy turistů 

do zahraničí a u tranzitního cestovního ruchu se jedná o průjezd přes území projíţděného 

státu do jiného cílového státu.
11

 

 

2.3 Druhy a formy cestovního ruchu 

Cestovní ruch se nejčastěji člení na druhy a formy. O formách cestovního ruchu 

mluvíme tehdy, pokud dominuje hledisko motivů účasti na cestovním ruchu. Pokud se 

zohledňuje převáţně jevový průběh a způsob realizace v závislosti na geografických, 

ekonomických, společenských a jiných podmínkách, a také jeho účinky, mluvíme o 

druzích cestovního ruchu. 

                                                 

9 Cestovní ruch v regionech České Republiky. Czechtourism [online]. Ostrava: Enterprise, 2003 [cit. 

2012-02-16]. Dostupné z WWW: http://www.czechtourism.cz/files/regiony/rozvoj/cestovni_ruch.pdf  

10 HESKOVÁ, Marie. KOLEKTIV. Cestovní ruch: Pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: 

Fortuna, 2006, ISBN 80-7168-948-3. Str. 12 

11 RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch- soubor studijních materiálů. 3. vyd. Ostrava- Přívoz: KEY 

Publishing s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7418-28-6. Str. 13 
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V konkrétní praxi dochází k prolínání těchto dvou hledisek a navíc mezi autory není 

jednota v tom, co je povaţováno za druh a co za formu. Takţe se můţeme setkat s tím, ţe 

co jeden autor povaţuje za druh CR, jiný povaţuje za formu a naopak.  

Autorka Indrová ve své knize od tohoto členění upustila a člení cestovní ruch podle 

následujících kritérií: převaţující motivace účasti na CR, místo realizace, vztah k platební 

bilanci, délka pobytu, způsob zabezpečení cesty a pobytu, počet účastníků, způsob 

financování, věk účastníků, převaţující prostředí pobytu a ostatní kritéria. 

Podle převaţující motivace účasti se CR dělí na rekreační, kulturně poznávací, CR s 

náboţenskou orientací, se vzdělávacími motivy, se společenskými motivy, zdravotně 

orientovaný CR, sportovní CR, CR orientovaný na poznávání přírodního prostředí, 

dobrodruţné motivy, CR s profesními motivy a CR specificky orientovaný. 

Podle délky pobytu je CR členěn na krátkodobý a dlouhodobý. Podle způsobu 

zabezpečení na organizovaný a neorganizovaný. Podle počtu účastníků na individuální a 

skupinový. Podle způsobu financování na komerční a sociální. Dle věku účastníků na 

cestovní ruch dětí, mládeţe, seniorů, rodin s dětmi a samostatně se vymezuje CR pro 

věkovou skupinu lidí mezi 40-50 rokem. Podle převaţujícího prostředí členíme CR na 

městský, venkovský, lázeňský a CR ve střediscích cestovního ruchu. Dále můţeme členit 

cestovní ruch také podle vlivu na ţivotní prostředí a to na tvrdý a měkký. V odborné 

literatuře se můţeme setkat také s členěním podle ročního období, dle způsobu ubytování, 

dopravního prostředku atd. 
12

 

 

                                                 
12  INDROVÁ, Jarmila. A KOL. Cestovní ruch (základy). Praha: Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-

245-1252-5. Str. 17-28 
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3. TRENDY CESTOVNÍHO RUCHU 

3.1 Aktuální a budoucí trendy 

„Vzhledem k tomu, ţe je cestování stále více neodmyslitelnou součástí našeho 

ţivota, mají změny ve společnosti, stejně tak jako změny ekonomické či změny ţivotního 

stylu, následný a neustálý vliv na cestovní ruch. Pro sektor cestovního ruchu je velmi 

důleţité tyto změny co moţná v nejranější fázi akceptovat a přizpůsobit jim nabídku 

cestovního ruchu.  Preference a chování lidí a s nimi i nabídka sluţeb a produktů 

cestovního ruchu se neustále vyvíjejí. Zatímco dříve nabídka určovala poptávku, dnes je 

tomu právě naopak.“
13

 

V. Hrala ve své knize Geografie cestovního ruchu uvádí, ţe vzhledem k rostoucí 

ţivotní úrovni lidí a rozšiřujícímu se fond volného času, se cestovní ruch stává masovým 

jevem a ekonomicky a sociologicky důleţitým fenoménem.
14

 

Začátek rozvoje moderního cestovního ruchu, jak ho známe teď, se datuje do období 

přelomu 19. a 20. století.  

Podle světové organizace cestovního ruchu tvoří mezinárodní cestovní ruch asi 20 aţ 

30% všech světových sluţeb. Světová organizace cestovního ruchu vypracovala analytický 

materiál „Tourism 2020 Vision“. Předpovídá vývoj cestovního ruchu aţ do roku 2020.  

Podle WTO by v roce 2020 měly mezinárodní turistické příjezdy dosáhnout 1,56 

mld., coţ znamená roční růst aţ 4,15% v letech 1995-2020. Příjmy z mezinárodního 

turismu by měly dosáhnout 2 bil. USD, coţ představuje téměř pětinásobné navýšení oproti 

roku 1990. Cesty mezi jednotlivými kontinenty by měli růst rychleji neţ cesty v rámci 

kontinentu. Zatímco v roce 1995 cesty mezi kontinenty představovaly 24% všech příjezdů, 

v roce 2020 by to mělo být 30%, coţ znamená meziroční nárůst o 5,4%. Odhaduje se, ţe 

mezinárodního cestovního ruchu se účastní méně neţ 3,5% světové populace, tento počet 

by mohl narůst aţ na 7% v roce 2020. 

Podle WTO by do Evropy mělo přijet 717 mil. turistů. Nejniţší příjezdy budou v 

západní Evropě, tu by měla v roce 2020 předstihnout střední a východní Evropa. Nárůst 

příjezdů se očekává ve východním středomoří. 

                                                 
13  Trendy cestovního ruchu v Evropě. Czechtourism [online]. 2003 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z 

WWW: http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/etctrendy.pdf 

14  HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. 3. vyd. Praha: Oeconomica, 2005, ISBN 80-245-

0858-3. Str. 9 
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Podle prognózy by mělo v roce 2020 vycestovat na 728 mil. evropských turistů, coţ 

představuje roční míru růstu asi 3,47% mezi lety 1995-2020. Tato míra růstu je pod 

světovým průměrem. I ve výjezdech bude trţní podíl Evropy klesat, a to z 55% v roce 

1995 na 47 % v roce 2020. Nejvíce turistů bude vyjíţdět ze západní Evropy, ale největší 

nárůst bude mít východní středomoří. 

 

Tabulka č.  1 Prognóza mezinárodních turistických příjezdů podle regionů (v mil.) 

Region 1995 2000 2010 2020 

Afrika 20,4 27,4 47 77,3 

Amerika 110,5 130,2 190,4 282,3 

Východní Asie a Pacifik 81,4 92,9 195,2 397,2 

Evropa 335,6 393,4 527,3 717 

Střední Východ 13,5 18,3 35,9 68,5 

Jiţní Asie 4,2 5,5 10,6 18,8 

Celkem 565,5 667,7 1006,4 1561,1 

V rámci kontinentu 429,3 504 737,1 1102,1 

Mezi kontinenty 136,2 163,8 269,3 459 

Zdroj: http://www.cot.cz/data/cesky/00_05/5_stat_1.htm 

 

http://www.cot.cz/data/cesky/00_05/5_stat_1.htm
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Graf č. 1 Prognóza mezinárodních turistických příjezdů podle regionů 

 

Zdroj: data a zpracování dle http://www.cot.cz/data/cesky/00_05/5_stat_1.htm 

 

Podle vize cestovního ruchu pro rok 2020 bude hlavní destinací příjezdového 

cestovního ruchu Čína s podílem 8,3% (130 mil. příjezdů), následovat by měla Francie 

(106 mil.), USA (102 mil.), Španělsko (74 mil.), Hongkong (57mil.), Itálie (53 mil.), Velká 

Británie (54 mil.), Mexiko (49 mil.), Ruská federace (48 mil.), a Česká Republika (44 mil. 

píjezdů). 

Nejvýznamnějším trhem výjezdového cestovního ruchu by mělo být Německo (153 

mil. výjezdů) s podílem téměř 10%, následovat by mělo Japonsko (142 mil.), USA (123 

mil.), Čína (100 mil.), Velká Británie (95 mil.), Francie (55 mil.), Nizozemsko (46 mil.), 

Itálie (35 mil.), Kanada (31 mil.) a Ruská federace (10 mil.). 

ČR bude tedy podle odhadů WTO v roce 2020 patřit k desítce nejnavštěvovanějších 

zemí světa. V roce 1998 se ČR podílela na celosvětových příjezdech necelými 3% a 

necelými 5% na evropských příjezdech. Devizové příjmy dosáhly v roce 1998 částky 3,72 

mld. USD, tedy necelé 1% celosvětových devizových příjmů z cestovního ruchu. CR se 

podílel na tvorbě HDP 6,8%, celosvětově se CR podílí na tvorbě HDP více neţ 10%.
15

                                                 
15   Cestovní ruch na počátku 21. století. COT business [online]. 2006 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z 

WWW: http://www.cot.cz/data/cesky/00_05/5_stat_1.htm 

http://www.cot.cz/data/cesky/00_05/5_stat_1.htm
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Trendy v cestovním ruchu jsou podle organizace ETC (European Travel commission) 

následující: 

 bude docházet k výraznému nárůstu osob ve vyšším věku, senioři budou zdravější a 

budou mít větší příjmy, neţ tomu bylo v minulosti. Díky tomu poroste poptávka 

zkušenějších turistů (seniorů) rychleji neţ obecně zaměřená poptávka po cestovním 

ruchu. Vzroste poptávka po kvalitě, pohodlí, bezpečnosti, ale také po různých 

relaxačních aktivitách. Poroste poptávka po produktech zaměřených na jednotlivce, 

po vzdálenějších destinacích a částečně i po kratších pobytech, jakými mohou být 

prodlouţené víkendy. Vzroste také poptávka po pobytech mimo hlavní sezonu. V 

důsledku stárnutí populace se zvedne poptávka po zdravotní turistice a lázeňských 

pobytech, 

 důleţitou skupinou se také stanou mladí lidé. Při dnešním trendu zakládání rodiny v 

stále pozdějším věku, budou mít mladí lidé více času na cestování. Tito lidé budou 

mít zájem hlavně o dobrodruţnější formy cestování, 

 stále více lidí si uvědomuje význam zdraví. Tento faktor sice nebude ovlivňovat 

objem poptávky, ale bude ovlivňovat rozhodovací proces ve vztahu k destinaci a 

chování během pobytu v zahraničí. Turisté se budou častěji vyhýbat destinacím, 

které jsou chápány jako méně zdravé. Vzroste popularita aktivní dovolené. Poroste 

poptávka po wellness produktech, lázeňských pobytech a fitness centrech. Z 

důvodu rovnoměrného rozloţení turistických aktivit bude klesat poptávka po 

vyloţeně letních dovolených, 

 v budoucnu bude neustále narůstat průměrná úroveň vzdělanosti. Výsledkem tohoto 

trendu bude při plánování dovolené rostoucí role umění, kultury a historie, včetně 

rostoucího významu výchovných a duchovních hodnot. V tomto důsledku vzroste 

poptávka po speciálních produktech, po nových destinacích, po dovolených s prvky 

umění, kultury a historie,  

 moderní společnost klade stále větší tlak na běţný ţivot člověka a tak stimuluje 

jeho poptávku po volném čase a relaxaci. Na druhou stranu má tento trend opačný 

vliv na volné disponibilní příjmy vzhledem k rostoucímu počtu dnů placené 

dovolené. Poroste poptávka po levnějších produktech a po relaxačních pobytech. 

Lidé si budou hlavní dovolenou dělit na více krátkodobějších dovolených,  
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 zkušenější spotřebitelé si budou stále častěji zajišťovat cesty sami podle svých 

potřeb, bude kladen větší důraz na kvalitu a na poměr kvality a ceny. Dovolená 

bude stále více doplňována alternativními způsoby trávení času a peněz. Mnohem 

více utrpí destinace s nepřijatelným standardem sluţeb. Bude se stále více 

objevovat smíšené spotřební chování: jeden rok jednoduchá, další rok luxusní 

dovolená nebo jeden rok dlouhodobá, další rok krátkodobá dovolená. Preference 

dovolených budou stále více roztříštěné. Věrnost destinacím bude nadále oslabovat. 

Zkušenosti budou stimulovat turisty k návštěvám jiţ navštívených destinací v 

minulosti, s kterými byli spokojeni. Bude více preferována mobilita a poroste tak 

více poptávka po půjčovnách aut, motocyklů a kol. Poroste preference regionů, 

které nabízejí širokou, rozmanitou a zcela vyváţenou koncepci, poroste poptávka 

po lepším destinačním managementu,  

 ţivotní styly se budou v západní společnosti postupně měnit, coţ ovlivní pohled 

turistů na jejich osobní potřeby a chování. Společenské postavení bude méně 

důleţité. Chování ve volném čase bude více individualizované, poroste poptávka 

spíše po menších ubytovacích jednotkách (menší rodinné hotely, farmy). Posun ve 

vnímání ţivota a ţivotního stylu způsobí pokles v poptávce po plně doprovázených 

zájezdech. Dodavatelé získají vyšší zisky, pokud budou schopni vytvořit zcela nové 

produkty, bude stále důleţitější jejich specializace v souvislosti se specifickými 

koníčky a zájmy. Poroste poptávka po druhých domovech. Stále více se bude 

projevovat trend návratu k „jednoduchému“ – např. budou spíše preferovány 

bungalovy před hotely a stany před karavany,  

 rozšiřování internetu a jeho vyuţívání nejen k získávání informací, ale i k nákupu 

turistických produktů a sluţeb bude i nadále narůstat. V cestovním ruchu poroste 

neustále i význam vizuálních prezentací. Dostupnost turistických informací o 

destinacích a produktech a sloţitější systémy vyhledávání způsobí mnohem větší 

konkurenci na trhu cestovního ruchu. Zkušenější turisté si budou stále více 

sestavovat svou dovolenou prostřednictvím přímé rezervace přes internet. Význam 

cestovních agentur poklesne, balíky sluţeb budou stále více nakupovány přes 

internet. Základním předpokladem úspěšných webových stránek bude dostupnost 

hlubších informací jak o produktech, tak o destinacích, a přístupná propojení a pro 

linky. Vzroste potřeba spolehlivých on-line rezervací především ze strany více 

zkušených a sebejistých turistů, 
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 lepší dostupnost rychlostních vlaků a nízkonákladových přepravců ovlivní klasické 

způsoby cestování. Silniční doprava bude stát před problémem přesycení a 

nahromadění. Destinace budou více profitovat z jednoduché dostupnosti především 

v případě krátkodobějších pobytů, zejména pokud jsou hlavní události pořádány v 

období mimosezóny. Lepší dostupnost přímých vlakových a leteckých spojení bude 

stimulovat poptávku po prodlouţených víkendech a krátkodobějších pobytech ve 

městech v zahraničí. Vzroste vyuţívání vysokorychlostních ţeleznic, které tak 

převezmou vysoký podíl v současné době letecké dopravy. Přetíţení silniční 

dopravy bude mít negativní vliv na cesty soukromými vozy, zejména v hlavní 

sezóně. Klesne význam autobusové dopravy. Okruţní plavby, ať uţ levnější či 

nákladné, narostou na významu, především u populace starší 50 let,  

 uvědomování si významu ekologie nadále poroste. V cestovním ruchu to způsobí 

zvýšenou poptávku po destinacích, ve kterých bude hrát stále významnější roli 

příroda a populace. Vzroste důleţitost jednotlivých regionů v rámci destinace. 

Preference destinací budou stále silněji spojovány s podporou místního 

obyvatelstva a jejich přívětivým postojem k rostoucímu počtu přijíţdějících turistů,   

 teroristické útoky, regionální války, znečištěné prostředí a další kritické situace se 

bohuţel, stanou součástí denního ţivota a ovlivní tak zvýšenou potřebu jistoty a 

bezpečí. Turisté se budou více vyhýbat destinacím, které jsou povaţovány za méně 

bezpečné, zároveň vzrostou náklady zaručující bezpečnost. Při výběru destinace 

bude hrát větší úlohu kvalita vody (jezera, bazény, ale také vody z vodovodní sítě). 

Průmysl cestovního ruchu bude lépe a pruţněji reagovat a uspokojovat poptávku v 

krizových obdobích.
16

 

 

3.2 Mladí cestovatelé 

Mladí cestovatelé, neboli „Youth travel“ sektor, je v současnosti jedním z nejrychleji 

rostoucích v rámci světového cestovního ruchu. Podle organizace UNWTO představuje 

cestování mladých lidí asi 20% světových mezinárodních příjezdů a je jedním z 

nejdynamičtěji rostoucích sektorů na trhu.  

                                                 

16 Trendy cestovního ruchu v Evropě. Czechtourism [online]. 2003 [cit. 2012-02-22]. Dostupné z 

WWW: http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/etctrendy.pdf  
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Organizace WYSE (The World Youth Student & Educational) Travel Confederation 

provedla v roce 2007 výzkum toho, proč jsou mladí lidé hybnou silou a nadějí současného 

cestovního ruchu. Z tohoto výzkumu vyplynulo, ţe mladí lidé cestují častěji, navštěvují 

více destinací a objevují nové, utrácejí za cestování více neţ kterákoliv jiná skupina, 

vyuţívají více internet při plánování cesty, chtějí získat nové informace a zkušenosti, jsou 

odváţní, neodradí je ani hrozba terorismu, přírodních katastrof nebo epidemií. 

WYSE Travel Confederation také zpracovala, jak takový mladý cestovatel vypadá. 

Je to poměrně vzdělaný člověk, většinou student, v průměru 24,5 let starý. Chce poznávat 

jiná místa a kultury, touţí po rekreaci a zábavě. Obvykle podnikají jednu kratší a jednu 

delší cestu ročně. Nejdůleţitějším zdrojem informací je pro ně internet, potom rodina a 

známí. Nejdůleţitějším faktorem, který jejich plány ovlivňuje, je cena. 

UNWTO společně s WYSE Travel Confederation vydali studii, která má upozornit 

na to, ţe tento segment trhu má velký potenciál a neměl by být podceňován. Přes 70% 

mladých lidí své cesty podniká za nějakým účelem, jako je například zdokonalení 

jazykových schopností, práce nebo studium.  

6 z 10 národních organizací, které podporují cestovní ruch, se domnívá, ţe tento 

segment je důleţitý pro další rozvoj turismu. Uvádí, ţe jedním ze způsobů, jak přilákat 

mladé lidi do destinací je rozvoj sportovních a adrenalinových atraktivit, budování 

příslušné infrastruktury (levné ubytování, slevy pro mladé) a důleţité je také kvalitní a 

moderní internetová prezentace. 
17

 

 

                                                 
17  Youth Travel: mladí cestovatelé. Cestovatel.cz [online]. 2008 [cit. 2012-04-29]. Dostupné z WWW: 

http://www.cestovatel.cz/clanky/youth-travel-mladi-cestovatele/  
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4. PŘÍPRAVA VÝZKUMU 

4.1 Cíle a hypotézy 

Velkou část mé bakalářské práce tvoří dotazníkové šetření. Toto šetření se zabývá 

preferencemi mladých dospělých lidí v oblasti cestovního ruchu. Problematika je 

zkoumána u lidí ve věku 18–30 let a vztahuje se pouze na občany České Republiky. Na 

základě poznatků z druhé kapitoly jsme stanovili několik hypotéz. Naším úkolem bude tyto 

hypotézy buď vyvrátit, nebo potvrdit. 

Tyto hypotézy jsou: 

  hlavním způsobem získávání informací bude internet 

  rovnoměrné rozdělení dovolené do celého roku, sníţí se dominantní postavení letní 

sezóny 

 mnoţství krátkodobých pobytu bude převládat nad dlouhodobými 

 nejvíce preferovaným dopravním prostředkem bude automobil  

 vzhledem k tomu, ţe mladí lidé chtějí poznávat, bude věrnost destinacím malá 

 bude převládat poptávka po individuálním turismu, méně často budou vyuţívat 

sluţeb cestovních kanceláří a agentur 

  lidé, kteří pracují, budou chtít dovolenou strávit odpočinkem na rozdíl od studentů 

  hlavní motivací mladých lidí bude poznávání jiných míst a kultur, budou chtít 

dovolenou trávit aktivněji 

 lidé s vyšším vzděláním budou preferovat specifičtější pobyty a budou touţit po 

poznávání 

 

4.2 Sestavení dotazníku 

Dotazník jsme rozdělili do tří částí. První část je zaměřená na osobní údaje 

respondenta. Zajímá nás věk, který jsme vymezili hranicí 18–30 let. Dále se ptáme na 

pohlaví, protoţe muţi a ţeny mohou mít různé preference při výběru dovolené. Zajímáme 

se také o vzdělání respondentů, vzdělanější lidé mohou mít náročnější poţadavky. Obor 

vzdělání můţe také ovlivnit způsob nakládání s volným časem. Důleţitý je také pracovní 

poměr a výše čisté mzdy, i tyto faktory se odrazí při výběru dovolené.  
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Druhá část dotazníku se věnovala ideální dovolené. Ptali jsme se na to, co 

respondenti při výběru dovolené preferují, co je ovlivňuje. Jestli dávají přednost letní či 

zimní dovolené. Zda preferují krátkodobé pobyty nebo mají radši dlouhodobé dovolené. 

Jaké upřednostňují ubytování, stravování a jaký volí dopravní prostředek. Také se 

zajímáme o to, zda vyuţívají sluţeb cestovních kanceláří nebo raději plánují dovolenou 

sami. Za jakým účelem cestují, jestli raději tráví dovolenou relaxací nebo preferují 

aktivnější způsob dovolené. Také se ptáme na to, kde shání respondenti informace ohledně 

dovolené a jestli mají nějakou vysněnou destinaci, do které by se chtěli podívat.  

Třetí část dotazníku se věnuje konkrétní dovolené za poslední dva roky. Zajímáme se 

o to, kolik respondenti absolvovali krátkodobých a kolik dlouhodobých pobytů. U otázky 

ohledně doby plánování dovolené se můţe odrazit jeden z trendů a to ten, ţe při vyuţívání 

internetu se doba plánování zkracuje. Otázka ohledně výdajů za dovolenou poukazuje na 

finanční situaci respondenta. Částku jakou je respondent ochotný utratit závisí samozřejmě 

na tom, zda je pořád ještě student nebo pracuje. Také nás samozřejmě zajímají rozhodující 

faktory, podle čeho si dovolenou vybírali. Nakonec se také ptáme na destinaci, kterou 

respondenti za poslední dva roky navštívili.  

 

4.3 Metodika výzkumu 

Poţadovaný počet respondentů byl 200 osob. Výběr probíhal pomocí 

standardizovaného dotazníku, který byl vytvořen pomocí webového portálu vyplnto.cz a 

byl od 11.3. do 30.3. 2012 umístěný na internetu.  

Dotazník byl omezený věkovou hranicí 18–30 let. Spodní hranice značí plnoletost. 

Horní hrance byla stanovena, tak aby rozpětí nebylo příliš široké a zároveň aby výzkum 

nezahrnoval pouze studenty, ale obecně i mladou pracující populaci. Dalším omezení, 

které se k dotazníku vztahuje, je to, ţe za dovolenou není povaţován pobyt na chatách a 

chalupách, protoţe toto je povaţováno za specifický typ cestovního ruchu. 

Konečný počet sesbíraných dotazníků přes webový portál byl 198. 10 dotazníků 

však muselo být vyloučeno, protoţe neodpovídaly věkovému rozhraní. Zbývajících 12 

dotazníků se uskutečnilo formou osobního rozhovoru. Celkový počet sesbíraných 

dotazníků nakonec byl 200.  
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5. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

5.1 Základní údaje respondentů 

5.1.1 Pohlaví 

Z celkového počtu 200 respondentů se dotazníkového šetření zúčastnilo 139 ţen 

(69,50%) a 61 muţů (30,50%).   

 

Graf č. 2 Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.1.2 Věk 

Dotazníkového šetření se podle předem stanovené podmínky, účastnili osoby od 18 

do 30 let. Dotazník vyplnilo nejvíce lidí ve věku 23 let (20%). Další největší zastoupení 

mají osoby ve věku 22 (17%), 25 (16%) a 24 let (13%). Dotazník vyplnilo nejméně 

respondentů ve věku 28 a 29 let (1,50%). Z kaţdé věkové kategorie se na dotazníku 

podíleli minimálně 3 respondenti. Uvedené informace můţeme vidět v následujícím grafu.  
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Graf č. 3 Věk respondentů 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.1.3 Bydliště 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnili respondenti ze všech krajů ČR. Největší 

zastoupení má Zlínský kraj 24%, za ním následuje Praha s 18%. 13,5% tvoří respondenti 

z Jihomoravského kraje. Ostatní kraje mají menší zastoupení, pohybuje se od 6,5% do 2% 

viz graf 4. 

 

Graf č. 4 Bydliště respondentů 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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5.1.4 Vzdělání 

Téměř polovina lidí, kteří vyplnily dotazník studuje vysokou školu, a to celých 

49%. 19% má ukončené vysokoškolské vzdělání, 18,5% má středoškolské vzdělání a 6,5% 

respondentů uvedlo, ţe ještě střední školu studuje.  Ostatní formy studia mají jen nepatrné 

zastoupení. 2,5% uvádí vystudovanou VOŠ a 1% VOŠ studuje. 2% respondentů bylo 

vyučeno, 1% má vyučení ukončené maturitní zkouškou a 0,5% dotazovaných má pouze 

základní vzdělání.   

 

Graf č. 5 Vzdělání respondentů 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.1.5 Obor vzdělání 

Co se týká oboru vzdělání, 42,5% respondentů má ekonomické vzdělání. Dále 

následuje vzdělání humanitní s 18,5% a technické vzdělání má 13%. Přírodovědecké 

vzdělání uvedlo 6,5%, umělecké 4% a 8% respondentů má všeobecné vzdělání. 

Zbývajících 5% lidí uvádělo jiné obory jako veterinární, lékařské, právnické nebo 

například vzdělání v cestovním ruchu. 
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Graf č. 6 Obor vzdělání respondentů  

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.1.6 Pracovní poměr a čistý měsíční příjem 

Další otázky se soustředili na to, zda respondenti pracují nebo si nějakým 

způsobem přivydělávají a kolik činí jejich čistý měsíční příjem. 86% respondentů se 

nějakým způsobem podílí na pracovním procesu, 14% nikde nepracuje. Plný úvazek 

uvedlo 21,5% dotazovaných a 8,5% pracuje na zkrácený úvazek. Brigádně si přivydělává 

51% lidí, z toho 28% má pravidelnou brigádu a 23% uvádí brigády příleţitostné. Mezi 

zbývajících 5% patří např. OSVČ a někteří uvedli, ţe pracují jako au-pair v zahraničí.   

 

Graf č. 7 Pracovní poměr 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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Co se týká příjmu respondentů, tak nejvíce uvedlo měsíční příjem do 2000 Kč 

(28,5%). 25,5% dotazovaných má příjmy od 2001– 5000 Kč, 23% 10001–20000 Kč. 17% 

tvoří skupina s příjmem 5001–10000 Kč. 5% dotazovaných si vydělá 20000–30000 Kč a 

pouhé 1% uvedlo jako svůj čistý měsíční příjem nad 30000 Kč.  

 

Graf č. 8 Čistý měsíční příjem respondentů 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.1.7 Bydlení 

Poslední otázka první části dotazníku se věnovala tomu, s kým respondenti sdílí 

domácnost. Zda bydlí stále ještě s rodiči, sami, nebo mají společnou domácnost s někým 

jiným. To všechno se můţe promítnout do výběru dovolené, protoţe například pokud bydlí 

s někým, nejsou náklady na bydlení zase tak vysoké jako kdyby bydleli sami. 

Více neţ polovina dotazovaných sdílí domácnost stále ještě s rodiči (přesně 108 

respondentů, 54%). 57 respondentů uvedlo, ţe bydlí s partnerem (28,5%). 19 lidí bydlí 

sami (9,5%). Zbývajících 16 osob (8%) bydlí buď na kolejích, s kamarády, či se 

spolubydlícími na privátě.  
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Graf č. 9 S kým respondenti sdílí domácnost 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.2 Preference respondentů při výběru dovolené 

Následujících 13 otázek je věnováno preferencím v rámci výběru dovolené a také 

jaké destinace jsou oblíbené, potaţmo do které destinace by se respondenti chtěli podívat. 

  

5.2.1 Preference ohledně sezóny, místa 

Průzkum ukázal, ţe téměř polovina dotazovaných preferuje letní sezónu (přesně 

48,5%). Naopak zimní sezónu preferuje pouhé 1,5% respondentů. 25,5% uvedlo, ţe 

preferují jak letní tak i zimní sezónu. 7% respondentů nejraději tráví volný čas mimo 

sezónu a 17,5% sezónu neřeší, nezáleţí jim na tom. 
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Graf č. 10 Preference ohledně sezóny 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

Pokud jde o místo pobytu největší část dotazovaných uvedlo, ţe preferují zahraničí 

(přesně 42%). Nezanedbatelná část respondentů (39%) nerozlišuje mezi zahraničím a 

tuzemskem a preferují obojí. 12% uvedlo, ţe jim na místě pobytu nezáleţí a pouhých 7% 

dotazovaných upřednostňuje tuzemsko před zahraničím.   

 

Graf č. 11 Preference ohledně místa pobytu 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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5.2.2 Preference ohledně délky pobytu 

Další dvě otázky se věnují délce pobytu a to zvlášť při zimních pobytech a při 

letních pobytech. Respondenti mohli vybírat ze tří moţností a to krátkodobý pobyt (do 4 

dnů), dlouhodobý pobyt (nad 4 dny) a mohli také vybrat moţnost, ţe jim na tom nezáleţí.  

Při zimní dovolené nejvíce dotazovaných (41,5%) vybralo krátkodobé pobyty. 

Dlouhodobé pobyty preferuje v zimě 34% a 24,5% nepreferuje ani jednu z moţností. 

 

Graf č. 12 Preference ohledně délky pobytu- zimní dovolená 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

U letní dovolené jsou rozdíly mezi jednotlivými odpověďmi výraznější. 84,5% 

preferuje v létě dlouhodobé pobyty a pouhé 3,5% upřednostňuje pobyty krátkodobé. 12% 

uvedlo, ţe jim na délce pobytu nezáleţí. 
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Graf č. 13 Preference ohledně délky pobytu- letní dovolená 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.2.3 Preference ohledně ubytování, dopravy 

U následujících otázek mohli respondenti zvolit i několik odpovědí. 

Nejoblíbenějším typem ubytování je podle průzkumu penzion, tuto moţnost zvolilo 121 

dotazovaných, druhým nejoblíbenějším je hotel se 112 odpověďmi. Chaty, bungalovy 

zvolilo 78 lidí, ubytování v soukromí vyuţívá 57 dotazovaných, 41 lidí preferuje ubytování 

ve stanu a 9 v karavanu. 11 respondentů preferuje ještě jiné ubytování, neţ byly uvedené.  

 

Graf č. 14 Preference ohledně ubytování 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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Nejoblíbenějším a také nejpreferovanějším způsobem dopravy je jednoznačně auto 

a letadlo. Auto preferuje 142 dotazovaných a letadlo 129. Autobusovou dopravu zvolilo 63 

lidí, vlak 59, 12 dotazovaných uvedlo jako preferovaný dopravní prostředek loď. 21 

respondentů preferuje chůzi pěšky a 22 cyklistickou dopravu. 3 lidé preferují i jinou 

dopravu. 

 

Graf č. 15 Preference ohledně dopravy 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.2.4 Preference ohledně využití cestovních kanceláří 

Další otázka se věnovala tomu, zda respondenti vyuţívají raději sluţeb cestovních 

kanceláří nebo zda si dovolenou zajišťují sami.  

Více neţ polovina dotazovaných (přesně 57,5%) si raději zajišťuje pobyty sama. A 

42,5% lidí raději vyuţíje sluţeb cestovní kanceláře či agentury. 
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Graf č. 16 Využití cestovních kanceláří 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.2.5 Preference ohledně hledání informací 

Průzkum ukázal, ţe téměř všichni dotazovaní, pouţívají k vyhledávání informací 

ohledně dovolené internet (přesně 195 lidí). 94 lidí dá na preference od známých a 87 se 

řídí vlastními zkušenostmi. 66 respondentů se informuje u cestovních kanceláří a 18 

vyuţívá tisk. Média jako televize a rádio vyuţívá 5 lidí a 3 dotazovaní vyuţívají i jiné 

moţnosti. 

 

Graf č. 17 Preference ohledně hledání informací 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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5.2.6 S kým respondenti tráví dovolenou nejraději 

Další otázka byla zaměřená na to, s kým nejraději tráví mladí lidé dovolenou. 

Nejvíce respondentů preferuje společnost partnera (128) nebo přátel (124). 84 

dotazovaných rádo cestuje s rodinou a 10 lidí uvedlo, ţe nejraději tráví dovolenou sami. 7 

lidí preferuje skupinové zájezdy a 3 lidem nezáleţí na tom s kým dovolenou tráví. 

 

Graf č. 18 S kým nejčastěji tráví respondenti dovolenou 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.2.7 Účel cesty 

Následující otázka se věnovala tomu, za jakým účelem nejčastěji respondenti na 

dovolenou jezdí, jakým způsobem ji nejraději tráví. Dotazovaní mohli vybrat více neţ 

jednu odpověď. 165 respondentů cestuje za relaxací, 146 preferuje poznávání. Zábavu 

vyhledává na dovolené 88 dotazovaných a 66 kulturu. Turistika láká 76 respondentů a 50 

lidí provozuje na dovolené nějaký sport. Vzdělání jako účel cesty uvedlo 22 dotazovaných 

a 5 cestuje v rámci léčby. 
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Graf č. 19 Účel cesty 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.2.8 Oblíbená destinace 

Jedna z posledních otázek druhé části se zabývá tím, zda respondenti mají některou 

oblíbenou destinace, potaţmo kterou. Otázka byla otevřená, tudíţ se nashromáţdilo mnoho 

různých odpovědí. Někteří uváděli jako oblíbenou destinaci stát, někteří uváděli kokrétní 

místa, města. Odpovědi jsme proto zrevidovali a vyhodnotili na státy. Následující graf 

obsahuje jen některé, nejvíce oblíbené destinace. 69 lidí z dotazovaných uvedlo, ţe 

oblíbenou destinaci nemají, zbylých 131 respondentů oblíbenou destinaci má. Následující 

graf jsme sestavili jen z několika nejoblíbenějších destinací.     
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Graf č. 20 Oblíbené destinace 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

Nejvíce oblíbenou destinací se jeví Řecko, které uvedlo ve své odpovědi 23 

dotazovaných. Po něm následuje Česká Republika (16), Itálie (14), Francii (13) a 

Chorvatsko (12). Velkou Británii a Skandinávii uvedlo jako oblíbenou destinaci 9 

respondentů a Španělsko 7. 6 odpovědí mají Alpy, 5 Rakousko, Egypt 4 a tři odpovědi má 

Turecko.  

 

5.2.9 Destince do kterých se respondenti vrací 

Následující otázka zněla: „Vracíte se do některé destinace? Do které?“ Otázka byla 

opět otevřená. 77 z dotazovaných odpovědělo, ţe se do ţádné destinace nevrací. Zbylých 

123 respondentů udrţuje věrnost některé destinaci. V následujícím grafu je několik 

nejčastějších odpovědí.   
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Graf č. 21 Destinace, do kterých se respondenti vrací 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

Z grafu je zřejmé, ţe nejvíce lidí se vrací do Chorvatska (22), Řecka (16), Itálie 

(15). 14 lidí se vrací také do některé destinace v České Republice. 12 lidí je věrno Velké 

Británii, 10 lidí Francii, 7 Rakousku, 6 Slovensku. 4 se vrací do Turecka a 3 do Finska, 

Německa a do Alp. Ostatní odpovědi měli po 1 odpovědi a v grafu nejsou uvedeny.   

 

5.2.10 Destinac, které by chtěli respondenti jednou navštívit 

Poslední otázka druhé části se v podstatě věnovala destinaci snů, destinaci, kterou 

by chtěli respondenti jednou navštívit. U této otázky museli respondenti zvolit minimálně 

jedu z nabízených moţností, nebo dopsat vlastní odpověď.   
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Graf č. 22 Destinace, do které by se chtěli respondenti podívat 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

Jak nám ukazuje graf, jednoznačnými favority destinace snů jsou USA, Austrálie a 

Nový Zéland. USA chce navštívit 76, Austrálii 73 a Nový Zéland 70 dotazovaných. 57 

chce jet do Kanady, 49 do Jiţní Ameriky, 48 do Francie a 42 do Severní Evropy. 38 uvedlo 

jako svou destinaci snů Španělsko, 30 Oceánii, 28 Afriku. 25 lidí uvedlo některou vlastní 

odpověď. Zde se objeovali odpovědi typu „Chci navštívit všechny uvedené destinace“ 

„Chci se podívat všude, kde jsem ještě nebyl/a“ nebo uváděli některý konkrétní stát. 22 lidí 

sní o cestě do Itálie, 21 do Ruska.  

Destinace jako Řecko, Jihovýchodní Asie, Šumava, Střední Amerika, Jiţní Čechy, 

Jiţní Asie, Západní Evropa, Lázeňská města ČR by chtělo navštívit 10–20 respondentů. 
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Východní Asii, Slovensko, Balkán, Krkonoše, Střední Evropu, Střední Asii, Jihozápadní 

Asii, Jiţní Moravu, Chorvatsko a Prahu uvedlo 1–10 dotazovaných.  

 

5.3 Konkrétní dovolená 

Posledních několik otázek se věnuje konkrétní dovolené za poslední dva roky. Tato 

část výzkumu byla uskutečněna proto, aby se mohlo porovnat, jak moc se liší preference 

respondentů od skutečné dovolené. 

 

5.3.1 Krátkodobé pobyty 

Následující otázka se věnovala tomu, kolik krátkodobých pobytů absolvovali 

respondenti za uplynulý rok 2011. Otázka byla otevřená a kaţdý měl za úkol uvést číslem 

počet uskutečněných pobytů, které byly kratší neţ 4 dny a to zvlášť za letní a zvlášť za 

zimní sezónu. 

V zimní sezóně minimálně jeden krátkodobý pobyt absolvovalo 47% respondentů. 53% 

dotazovaných nebylo v zimě ani na jednom krátkodobém pobytu. 28% absolvovalo 1 

pobyt, 10,5% 2 pobyty. Zbylých 8,5% si dopřálo 3 aţ 5 pobytů za zimní sezónu. 

 

Graf č. 23 Počet krátkodobých pobytů v zimní sezóně 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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V letní sezóně nebylo 31%  na ţádném krátkodobém pobytu. V počtu převládají hodnoty 

1aţ 3. Jeden,dva nebo tři pobyty absolvovalo 60% všech respondentů. 4 aţ 6 pobytů si 

dopřálo 7,5%. 1,5% dotazovanýchdokonce v letní sezóně strávilo 9 a 10 krátkodobých 

pobytů.  

 

Graf č. 24 Počet krátkodobých pobytů v letní sezóně  

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.2 Dlouhodobé pobyty 

Další otázka zkoumala počet strávených dlouhodobých pobytů v zimní a letní 

sezóně roku 2011. Opět kaţdý respondent měl číslem uvést počet pobytů. Dlouhodobé 

pobyty byly charakterizované jako pobyty delší neţ 4 dny. 

Průzkum ukázal, ţe 69% respondentů nebylo v roce 2011 na ţádném delším 

zimním pobytu. Zbylých 31% bylo minimálně na jedné delší dovolené. Z toho nejvíce 

absolvovalo 1 pobyt (26%), 4,5% pobyty 2 a dokonce 0,5% si v zimě dopřálo 4 pobyty 

delší neţ 4 dny.   
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Graf č. 25 Počet dlouhodobých pobytů v zimní sezóně 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

Co se týká dlouhodobých letních pobytů, průzkum ukázal, ţe pouhá čtvrtina lidí 

nebyla ani na jednom delším pobytu. 51% si dopřála právě jeden dlouhodobý pobyt. 17,5% 

dotazovaných uvedlo 2 uskutečněné pobyty. 3 aţ 4 pobyty absolvovalo 6% respondentů. A 

dokonce 0,5% uvedlo 5 absolvovaných dlouhodobých pobytů. 

 

Graf č. 26 Počet dlouhodobých pobytů v letní sezóně 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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5.3.3  Doba plánování poslední dovolené 

Nejméně respondentů, 7,5%, poslední dovolenou plánovalo více neţ půl roku. 18% 

potřebovalo na naplánování dovolené tři měsíce. Téměř polovina dotazovaných, celých 

45%, plánovala měsíc. 20% stačil na naplánování dovolené týden a dokonce 9,5% 

plánovalo méně neţ týden. 

 

Graf č. 27 Doba plánování poslední dovolené 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.4 Využití cestovní kanceláře 

Další otázka se věnovala tomu, zda respondenti při poslední dovolené vyuţili sluţeb 

cestovních kanceláří nebo agentur. A pokud ano, tak jaké sluţby to byly. 

Celých 32% (64 respondentů) sluţeb cestovní kanceláře vyuţili, ale 68% (136 

respondentů) si dovolenou zařizovalo bez pomoci cestovních kanceláří.  
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Graf č. 28 Využití cestovní kanceláře při poslední dovolené 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

Téměř většina lidí, kteří uvedli, ţe vyuţili sluţeb cestovní kanceláře, si nechala 

zařídit ubytování (61 respondentů). 58 dotazovaných vyuţilo dopravy zprostředkované 

cestovní kanceláří a 43 dotazovaných vyuţilo některý z typů stravování.   

 

Graf č. 29 Typ služby, kterou využili respondenti u cestovní kanceláře 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.5 Doprava 

Další otázka se věnovala tomu, jaký typ dopravy respondenti vyuţili při poslední 

dovolené. Nejvíce dotazovaných odpovědělo Auto (100) a letadlo (68). 49 vyuţilo 

autobusovou dopravu a 26 ţelezniční. Ostatní druhy dopravy měly jen velmi malé 
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zastoupení. Lodní dopravu uvedli 4 dotazovaní, kolo 2 respondenti, 5 lidí šlo pěšky. 2 

respondenti vyuţili jiný typ dopravy neţ byl v nabídce, a to motocyklovou dopravu a 

dopravu stopem.  

 

Graf č. 30 Typ dopravy, kterou respondenti využili při poslední dovolené 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.6 Ubytování 

Při poslední dovolené nejvíce respondentů vyuţilo ubytování v hotelu (75) a 

v penzionu (59). 38 z dotazovaných vyuţilo ubytování v soukromí. 26 bylo ubytovaných 

ve stanu a stejný počet v chatě či bungalovu. 3 lidi obývali karavan a 7 vyuţilo jiné 

ubytování, neţ bylo uvedeno.  
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Graf č. 31 Typ ubytování, které respondenti využili při poslední dovolené 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.7 Způsob stravování 

Při poslední dovolené více jak polovina dotazovaných (celý 57,5%) se stravovala 

sama, a to buď jídlem co si přivezli z domu, nebo si nakupovali v místě pobytu. 20,5% 

uvedlo, ţe se stravovali formou polopenze, plnou penzi vyuţilo pouhé 1% respondentů a 

8,5% vyuţilo pouze snídaně. 12,5% dotazovaných vyuţili sluţby all inclusive. 

 

Graf č. 32 Typ stravování, které respondenti využili při poslední dovolené 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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5.3.8 Průměrný výdaj za týden  

Další otázka se týkala výdajů za osobu na den, při poslední dovolené respondentů. 

37,5% dotazovaných za dovolenou utratilo 2001–5000 Kč. U 27,5% respondentů činili 

výdaje za týden dovolené 5001–10000 Kč, 15,5% utratilo za týden dovolené 10001–15000 

Kč. 9,5% dotazovaných investovalo do poslední dovolené nad 15000 Kč a 10% stačilo na 

týden dovolené do 2000 Kč. 

 

Graf č. 33 Průměrné týdenní výdaje 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.9 Faktory ovlivňující výběr dovolené 

Respondenti odpovídali také na otázku, jaké faktory je ovlivňili při výběru 

dovolené. Nejvíce lidí (96) dává zřetel na cenu, 60 lidí se rozhoduje podle klimatických 

podmínek dané destinace. Vzdálenost destinace ovlivňuje při výběru 41 dotazovaných. 44 

respondentů odpovědělo, ţe si dovolenou vybírají podle historických a kulturních atraktivit  

a stejný počet podle atraktivit přírodních. 40 respondentů dá na doporučení známých. 36 

dotazovaných vybírá dovolenou podle dostupnosti a kvality sluţeb a 22 ovlivňuje moţnost 

zábavy. 17 lidí uvedlo, ţe při výběru nic nepreferovali. A 10 dotazovaných uvedlo jinou 

moţnst neţ bylo uvedeno.  
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Graf č. 34 Faktory ovlivňující výběr dovolené 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 

 

5.3.10 Navštívené destinace 

Poslední otázka se týkala toho, jaké destinace dotazovaní navštívili za poslední dva 

roky. U této otázky respondenti vybírali minimálně jednu z nabízených odpovědí, nebo 

mohli dopsat odpověď vlastní. V nabízených moţnostech se nacházeli některé destinace 

České Republiky, některé hodně vyhledávané státy a potom oblasti celého světa.  

Téměř většina respondentů (177) navštívila alespoň jednu z nabízených destinací 

České Republiky, 23 respondentů po ČR necestovalo. Více neţ polovina dotazovaných 

(přesně 138) za poslední dva roky navštívila Prahu. A téměř polovina (93) navštívila Jiţní 

Moravu. Z grafu č. 27 můţeme vyčíst, ţe největší četnost odpovědí měly kromě českých 

destinací hlavně destinace Evropské.  

  

 

 

 



 44 

 

Graf č. 35 Navštívené destinace v posledních dvou letech 

 

Zdroj: data a zpracování vlastní 
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6. ZHODNOCEDNÍ VÝZKUMU A OVĚŘENÍ HYPOTÉZ 

Před vyhodnocením dotazníkového šetření bylo stanoveno několik hypotéz. Na 

základě získaných dat a výsledků výzkumu je moţno jednotlivé hypotézy, uvedené 

v kapitole 3, potvrdit nebo vyvrátit.  

 

1. Hlavním způsobem získávání informací bude internet. 

Vycházela jsem z toho, ţe v dnešní době se internet stává stále více 

nepostradatelným. Zejména tedy u skupiny mladých lidí hraje internet velmi velkou roli.  

Průzkum ukázal, ţe internet pouţívá pro vyhledávání informací ohledně dovolené 

97,5% dotazovaných. Internet se stává, pro subjekty cestovního ruchu, velmi významným 

nástrojem a to jak při získávání a výměně informací, tak i pro samotný nákup sluţeb. Na 

internetu je v dnešní době uţ moţné získat mnoţství informací a sluţeb zaměřených na 

cestovní ruch jako jsou prezentace destinací, on-line vyhledávání např. dopravního spojení, 

on-line rezervace sluţeb, prezentace nabídky sluţeb cestovních kanceláří, hotelů restaurací 

apod.  Hypotéza je pravdivá. 

 

2. Rovnoměrné rozdělení dovolené do celého roku, sníží se dominantní postavení 

letní sezóny. 

V dnešní době, kdy se na trhu rozmáhá velké mnoţství krátkodobých pobytů, jako 

jsou např. různé wellness pobyty, prodlouţené víkendy apod. se předpokládá, ţe se lidé 

budou snaţit dělit dovolenou rovnoměrně do celého roku a tím se sníţí dominantní 

postavení letní sezóny. Dotazníkové šetření ukazuje, ţe tento trend není v České Republice 

ještě příliš patrný. Téměř polovina (48,5%) dotazovaných dává jednoznačně přednost letní 

sezóně a pouhé 1,5% upřednostňuje sezónu zimní. Zbývající vzorek respondentů buď 

nerozlišuje mezi jednotlivými sezónami, nebo raději cestují mimo sezónu.  

Z průzkumu také vyplývá, ţe stále ještě dominují dlouhodobé pobyty v letní sezóně 

a krátkodobé pobyty v sezóně zimní. Dlouhodobou letní dovolenou preferuje 84,5% 

dotazovaných. V zimní sezóně jsou preference ohledně délky pobytu celkem vyrovnané, 

41,5% preferuje krátkodobé a 34% dlouhodobé pobyty, ale stále převaţují krátkodobé 

pobyty. Hypotéza je neplatná. 
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3. Množství krátkodobých pobytu bude převládat nad dlouhodobými 

Z průzkumu vyplynulo, ţe za poslední rok 2011 bylo respondenty uskutečněno 

dohromady 471 krátkodobých pobytů a 292 dlouhodobých pobytů. V průměru na jednoho 

dotazovaného vychází 2,36 krátkodobých pobytů a 1,46 dlouhodobý pobyt. Mezi 

krátkodobými a dlouhodobými cestami je sice nepatrný rozdíl, ale myslím, ţe lze říci, ţe 

hypotéza je platná, protoţe v minulém roce se uskutečnilo přeci jenom více krátkodobých 

pobytů. 

 

4. Nejvíce preferovaným dopravním prostředkem bude automobil  

Je obecně známo, ţe mezi dominantní druhy dopravy patří právě doprava 

automobilová a letecká. Hlavním kritériem pro výběr dopravy je bezpochyby vzdálenost. 

Pro kratší cesty se vyuţívá spíše automobilová a pro delší cesty letecká doprava. V dnešní 

době se na trhu objevuje spousta nových nízkonákladových leteckých společností, které 

bezpochyby konkurují automobilové dopravě. 

Z průzkumu bylo zjištěno, ţe nejvíce preferovanými dopravními prostředky jsou 

auto a letadlo. Auto preferuje 142 a letadlo 129 dotazovaných. Rozdíl mezi těmito způsoby 

cestování je velmi těsný, proto lze říci, ţe hypotézu neleze potvrdit ani vyvrátit. 

 

5. Vzhledem k tomu, že mladí lidé chtějí poznávat, bude věrnost destinacím malá 

Vycházela jsem z toho, ţe mladí lidé jsou dychtivý poznávat nové věci, cestují 

častěji, a tudíţ budou chtít poznat více destinací. V důsledku toho, věrnost destinacím 

nebude zase tak vysoká. Tato hypotéza se ovšem nepotvrdila. Z průzkumu vyplynulo, ţe 

více neţ polovina, 61,5%, dotazovaných se opakovaně vrací do některé destinace. 

Hypotéza je tedy neplatná. 

 

6. Bude převládat poptávka po individuálním turismu, méně často budou 

využívat služeb cestovních kanceláří a agentur 

Předpokládala jsem, ţe mladí lidé budou upřednostňovat individuální turismus a to 

proto, ţe dnešní mladí lidé mají snahu nepodléhat konzumnímu ţivotu a nějakým 

způsobem se odlišit od většiny. Průzkum ukázal, ţe více neţ polovina (57,5%) 

dotazovaných preferuje individuální turismus před vyuţíváním cestovních kanceláří 
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k zajištění dovolené. A dokonce z průzkumu konkrétní dovolené vyplynulo, ţe celých 68% 

v loňském roce nevyuţilo sluţeb cestovní kanceláře a vyuţilo právě tuto individuální 

formu turismu. Hypotéza je tedy pravdivá. 

 

7. Lidé, kteří pracují, budou chtít dovolenou strávit odpočinkem na rozdíl od 

studentů 

Tuto hypotézu se nepodařilo potvrdit. Průzkum ukázal, ţe velká většina dotazovaných 

preferuje na dovolené právě odpočinek bez ohledu na to, zda se jedná o studenta či o 

pracujícího. 165 respondentů uvedlo jako účel cesty relaxaci. Zbývajících 35 jezdí na 

dovolenou za jiným účelem jako je poznávání, kultura, turistika, zábava apod. Většina 

studujících a nezaměstnaných respondentů uvedla jako hlavní účel cesty relaxaci a 

naopak někteří jedinci z řad pracujících nevyhledávají na dovolené relaxaci. Hypotéza 

je neplatná.  

 

8. Hlavní motivací mladých lidí bude poznávání jiných míst a kultur, budou chtít 

dovolenou trávit aktivněji 

Dalo by se čekat, ţe u mladých lidí bude touha poznávat daleko větší a ţe společně 

s aktivním způsobem trávení dovolené bude převaţovat nad relaxací a odpočinkem. Opak 

je ale pravdou. Z výzkumu vyplývá, ţe v preferencích ohledně způsobu trávení dovolené, 

stále ještě dominuje relaxace nad všemi ostatními. Téměř většina, 82,5%, nejvíce preferuje 

právě relaxaci a odpočinek. Ovšem i poznávání má velké zastoupení v dotazníkovém 

šetření, téměř tři čtvrtiny respondentů (73%) označilo právě poznávání jako jeden 

z hlavních cílů cestování. 38% upřednostňuje také turistiku a 25% cestuje za sportovním 

vyţitím.  

I přes to, ţe poznávací cestovní ruch má velmi vysoké zastoupení, stále ještě převaţuje 

právě cestovní ruch rekreační. Tudíž tato hypotéza je neplatná 

 

9. Lidé s vyšším vzděláním budou preferovat specifičtější pobyty a budou toužit 

po poznávání 

Obecně se předpokládá, ţe vyšší úroveň vzdělání zvyšuje touhu poznávat jiné lidi a kulturu 

a získávat nové zkušenosti. Jelikoţ se průzkumu účastnily téměř tři čtvrtiny respondentů, 

kteří mají vystudovanou VŠ nebo studují VŠ je velmi obtíţné zhodnotit, zda se výše 
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vzdělání nějakým způsobem promítne při výběru dovolené. Napříč všemi stupni vzdělání 

je poznávání jeden z hlavních způsobů trávení dovolené. Z výzkumu tedy plyne, ţe touha 

po poznání není ovlivněna stupněm vzdělání. Hypotéza je neplatná. 
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7. ZÁVĚR 

Cestovní ruch bývá označován jako odvětví budoucnosti. Trh cestovního ruchu je 

v posledním desetiletí ovlivňován globalizací, rozvojem technologií, procesem deregulace 

a privatizace. Kromě těchto „megatrendů“ je však moţné sledovat i jiné trendy. Kaţdý 

člověk je jiný, má jiné zájmy, poţadavky a nároky. V oblasti cestovního ruchu je velmi 

důleţité tyto trendy sledovat, akceptovat je a přizpůsobovat jim nabídku.  

Lidé jezdí do destinací, které jim mají co nabídnout. Očekávají hlavně odpočinek, 

zábavu, kulturní či sportovní vyţití. Mají zájem o takové sluţby, které mohou optimálně 

uspokojit jejich potřeby a přání. Účastnící cestovního ruchu jsou stále, více informovanější, 

zkušenější, náročnější a za své peníze očekávají stále vyšší hodnotu. Při výběru sluţeb 

očekávají komfort, komplexnost, ale hlavně jednoduchost a rychlost. V dnešní době při 

výběru dovolené roste individualita, dovolená se dělí na více krátkodobých úseků a velmi 

důleţitým trendem je rostoucí vyuţívání internetu.  

Vliv těchto trendů na chování konečného zákazníka jsem měla moţnost ověřit díky 

dotazníkovému šetření, které bylo cíleně zaměřeno na skupinu mladých lidí ve věku 18-30 

let. Dotazník umoţnil definovat některé faktory chování vybraného segmentu lidí. Rozsah 

výzkumu byl celkem obsáhlý a vzhledem k omezenému rozsahu této práce nebylo moţné 

charakterizovat veškeré vztahy a preference, které se podepisují na konečném rozhodnutí 

při výběru dovolené.  

Obecně by se dalo říci, ţe průměrná ideální dovolená podle výsledků dotazníku by 

měla vypadat zhruba takto. Zimní dovolená by byla spíše kratší a letní dovolená delší neţ 4 

dny. S větší pravděpodobností by se jednalo o letní dovolenou. Jednalo by se o zahraniční 

cestu, směřovanou nejlépe do USA, Austrálie či na Nový Zéland. Respondenti by vyuţili 

automobilovou nebo leteckou dopravu a ubytovali by se v penzionu nebo hotelu. Cestovali 

by s partnerem nebo přáteli a cestu by si naplánovali a zařídili sami, bez pomoci cestovní 

kanceláře. Informace o destinaci by hledali hlavně na internetu a účelem cesty by byla 

hlavně rekreace a poznávání.  

Z šetření vyplynulo, ţe mezi konkrétní dovolenou a dovolenou ideální jsou určité 

rozdíly. V roce 2011 bylo respondenty uskutečněno v průměru 2,4 krátkodobých a 1,5 

dlouhodobých pobytů. Dovolenou plánovali měsíc dopředu bez vyuţití sluţeb cestovní 

kanceláře. K přepravě do cílové destinace vyuţili automobil, ubytovaní byli v hotelu a 

vyuţili vlastní stravování. Za týdenní dovolenou zaplatili od 2000–10000 Kč, a faktory, 

které je ovlivnili při výběru, byly převáţně cena a klimatické podmínky. 
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Průzkum trendů ukázal, ţe mladé lidi v české Republice ovlivňují prozatím jen do 

jisté míry. Ze stanovených hypotéz bylo potvrzeno, ţe pro hledání informací se nejčastěji 

vyuţívá internet, ţe mnoţství krátkodobých pobytů převládá nad dlouhodobými a ţe 

preferovanější je individuální turismus. Hypotéza týkající se dopravy nebyla ani potvrzena 

ani vyvrácena a to vzhledem k velmi těsnému výsledku. Ostatní hypotézy byly neplatné. 

Některé trendy se v chování mladých lidí v ČR prozatím nepromítly, je tedy otázkou času, 

zda tyto trendy nastoupí či ne. 
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