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Podmieňujúce predmety:   
 
 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  
 
Priebežné hodnotenie:  
- príprava a ppt prezentácia vybranej turistickej destinácie (prípadová štúdia)  
- destinačný turizmus: absolvovanie parciálnej skúšky  - vybrané destinácie, ktoré boli predmetom jednotlivých seminárov 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 
 
 
Cieľ predmetu:   
 
Cieľom predmetu je predstaviť základný teoreticko-metodologický aparát aktuálne využívaný v oblasti turizmu 
a zhodnotenie hlavných trendov rozvoja. 
 
Profil absolventa predmetu: 
 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude schopný porozumieť a správne používať zaužívaný terminologický aparát 
v oblasti turizmu. Dokáže založiť cestovnú agentúru a bude schopný vyhľadávať potrebné informácie nevyhnutné pre jej 
fungovanie. Získa potrebný prehľad o najdôležitejších svetových turistických destináciách ako aj aktuálne najrozšírenejších 
formách turizmu vo svete, ktoré sú nevyhnutné pre prácu pultového pracovníka v cestovnej kancelárii alebo agentúre. 
Absolvent tohto predmetu bude schopný kriticky posúdiť stav rozvoja turizmu vo vybranej oblasti, k čomu je vedený na 
seminároch, cieľom ktorých je analýza vybraných turistických destinácii vo svete, zameraná na odhalenie 
nasledovaniahodných potenciálnych dobrých praxí (benchmarking). Prezentácie a diskusie budú vedené v anglickom jazyku, 
ktorý je považovaný za hlavný svetový jazyk v turistickom priemysle, so zámerom vytvoriť príležitosť pre tematický 
zameranú konverzáciu a rozšírenie odbornej slovnej zásoby bežne používanej v rozličných oblastiach praxe CR.    
 
 

Stručná osnova predmetu:  
Prednášky: 

1. Cestovná kancelária - agentúra – založenie, legislatíva, informačné zdroje. 
2. Vymedzenie pojmov voľný čas, rekreácia, turizmus, cestovný ruch, turista a geografia cestovného ruchu. Klasifikácie 

turistov (Smithova typológia turistov, Cohenova klasifikácia turistov) 
3. Geografické komponenty turistického systému. Štatistické údaje o CR. Turistický satelitný účet. Globálny etický kódex 

cestovného ruchu. Medzinárodné organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu. 
4. Stručný náčrt histórie turizmu vo svete. 



5. Formy poznávacej  turistiky 
      a) Prírodný turizmus (geoturizmus, ornitologický turizmus, polárny turizmus, turistické safari, ekoturizmus) 
      b) Kultúrny turizmus  
      c) Etnický turizmus 
      d) Festivalový turizmus 
      e) „Fanoturistika“ 
      f) Kulinárny turizmus 
      g) Vlastivedný turizmus 
      h) Lingvistický turizmus 
      i) Dobrovoľnícky turizmus 
6. Formy odpočinkovej  turistiky 
      a) Agroturistika 
      b) Morský turizmus (Plavby na výletných lodiach pribežnej dopravy, plavby na morských trajektoch, výletne plavby 

na obchodných lodiach, plavby na námorných jachtách, plavby na  námorných výletných lodiach (cruisingove plavby)) 
      c) Zábavný turizmus 
      d) Nákupná turistika 
      e) Clubbing a „party“ turizmus 
      f) Erotická turistika 
7. Formy špecializovanej turistiky 
      a) Peší turizmus (nížinný alebo horský) 
      b) Lyžiarsky turizmus 
      c) Speleologický turizmus 
      d) Cykloturizmus 
      e) Jazdectvo 
      f) Kajakový turizmus 
      g) Jachting 
      h) Potápanie 
      i) Zážitkový turizmu 
8. Formy zdravotnej turistiky 
      a) Ozdravný turizmus 
      b) Spa a wellness turizmus 
      c) Medicínsky turizmus 
9. Religiózna turistika (pútnická turistika) 
10. Formy biznis turistiky 
      a) Individuálne služobné cesty 
      b) Výstavný turizmus (veľtržný) 
      c) Korporačný turizmus 
      d) Kongresový turizmus (konferenčný) 
      e) Motivačný turizmus.  
 
11. Prednáška odborníka z praxe. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Semináre (vedie Mgr. Jana Kolesárová):  
 
Charakteristika vybraných turistických destinácii:  
Izrael, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Tunisko, Portugalsko,  
Holandsko, USA, Grécko, Anglicko, Egypt, Thajsko, Nový Zéland, Dubaj, Francúzsko, Kuba, Cyprus, Austrália, 
Mexiko,Malajzia, Indonézia, Japonsko, Čína. 
 
Podmienky úspešného absolvovania seminárov:  

• odprezentovanie zadanej témy v max. rozsahu 15-17minút v anglickom jazyku (sústrediť pozornosť na 
najdôležitejšie a najzaujímavejšie atribúty turizmu) 

• odovzdanie ppt. prezentácie v AJ 
• odovzdanie sprievodného textu k prezentáciám v AJ 
• AKTÍVNA účasť na seminároch, 1 povolená absencia 
• absolvovanie zápočtovej písomky (z odprezentovaných tém) 

 
   Celkové hodnotenie: 
    Prezentácia                          30% 
    Odovzdaný text                          10% 
    Plná dochádzka                          10% 
    Aktívna účasť na seminároch  10% 
    Písomka                          40% 
      

Hodnotenie prezentácie:   
kvalita spracovania vstupných dát, forma prezentácie, miera pútavosti, podnetnosti pre ďalšiu diskusiu, obsahová štruktúra, 
logika nadväznosti, forma spracovania - originálnosť, nápaditosť, spôsob vizualizácie.  
Prezentovanie: voľné rozprávanie s oporou PPT prezentácie.  



Literatúra:   
BONIFACE, B. COOPER, CH. (2009): Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism,  
Butterworth-Heinemann, Fifth edition,  ELSEVIER LTD., printed and bounded in Slovenia,   
ISBN 978-07506-8947-2  
  
COOPER, CH. (2008) a kol.: Tourism, principles and Practice, Prentice Hall, Milan,  ISBN: 978-0-273-71126-1  
 
KUREK, W., FARACIK, R., MIKA, M., PAWLUSINSKI, R., PITRUS, E., PTASZYCKA-JACKOWSKA D. 
(2007): Turistyka, Wydawnictwo Naukove PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-15294-9 
 

Odborné časopisy:  

CESTOVATEĽ, mesačník o dovolenkách, službách aturistike, dostupne aj [on-line] ne na <http://www.cestovatelmotycka.sk/> 
Časopis Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: EF UMB 
  

Odporúčaná: 
 
HORNER, S., SWARBROOKE, J.: Cestovní ruch a stravování, využití volného času, Aplikovaný marketing služeb, 
Grada Publishing, a.s. 2003, ISBN 80-247-0202-9 
GÚČIK, M.:  Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2000.   
ORIEŠKA, J. Služby cestovného ruchu. Banská Bystrica: EF UMB, 1998. ISBN 80-8055-110-3  
KASPAR, C. Úvod do managementu cestovného ruchu. Banská Bystrica: EF UMB, 1996. ISBN 80-901166-3-9  
VAŠKO, M., 2002, Cestovní ruch a regionální rozvoj. VŠE, Praha, 95 s. 
FERNER, F.: Marketing cestovného ruchu v praxi . Bratislava: SPN, 1993.  
FORET, M., FORETOVÁ, V., Jak rozvíjet místní cestovní ruch, Grada Publishing, 2001 
HRALA, V.: Geografie cestovního ruchu, Praha: IDEA SERVIS , 2001 
JAKUBÍKOVÁ, D., JEŽEK, J., PAVLÁK, M. Cestovní ruch. Plzeň: ZČU, 1994 
KASPAR, C. Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: EF UMB, 1995. ISBN 80-901166-5-5 
KOSMÁK, P. Globalizace hotelového průmyslu. Plzeň: Cechtuma, 2002 
KOTLER, Ph., ARMSTRONG G.: Marketing. Bratislava: SPN, 1992.   
KOWALCZYK, A.: Geografia turyzmu, Warszawa: PWN , 2000 
PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J.: Cestovní ruch - výkladový slovník, Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj , 2002 
ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J.: Geografie cestovního ruchu, Praha: Karolinum, 2001 
 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
                                                                     slovenský 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy 
listu:  
                                                          21.9.2009 
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