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Anotace: PĆíspøvek se zabývá zastoupením uêiva zemøpisu cestovního ruchu v základních
dokumentech pro stĆedoškolské vzdølávání a prezentací této problematiky ve stĆedoškolských
uêebnicích zemøpisu. Cílem pĆíspøvku je zhodnotit potenciální rozsah znalostí a schopností
maturantĎ, na které lze navazovat pĆi výuce geografie cestovního ruchu v bakaláĆském studiu.
Abstract: The paper deals with geography of tourism subject matter representation in basic
documents of secondary school education. It also looks at ways of presenting this topic in senocdary school geography textbooks. The aim of the article is to review a range of knowledge
and abilities of students before their school-leaving exam. It is important to know on what
knowledge lecturers can build in geography of tourism bachelor courses.

1.

Úvod

S poznatky geografie cestovního ruchu se setkávají žáci v hodinách zemøpisu na základní škole, aČ už v rámci obecného hospodáĆského zemøpisu nebo
uêiva o jednotlivých regionech. Pro stĆedoškoláky je uvedená problematika podrobnøji zpracována i v uêebnicích zemøpisu. Autorka se v tomto pĆíspøvku pokusila
upozornit na zastoupení uêiva geografie cestovního ruchu ve vybraných uêebnicích zemøpisu pro stĆední školy v návaznosti na platné (respektive plánované)
kurikulární dokumenty pro stĆedoškolské vzdølávání. Zde je totiž základ znalostí
a schopností studentĎ, na které by mølo být možné navazovat pĆi vysokoškolské
výuce nejen geografie cestovního ruchu.

2.

Vzdølávací programy

NejdĆíve se budeme zabývat základními vzdølávacími dokumenty pro stĆední
školy. Naše školství prochází nyní dramatickým obdobím tvorby nových vzdølávacích programĎ. Tyto dokumenty jsou v souêasné dobø v rĎzných fázích zpracování.
V dalších odstavcích tohoto pĆíspøvku se pokusíme o struêné zhodnocení souêasných vzdølávacích programĎ z hlediska kurikula zemøpisu cestovního ruchu.
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Gymnaziální vzdølávání (vyšší roþníky gymnázia)
Rámcový vzdølávací program (RVP) pro gymnaziální vzdølávání byl ve stadiu
pracovní verze postoupen k pĆipomínkovému Ćízení závørem roku 2006. PĆipomínky byly vyhodnoceny v lednu 2007 a upravená verze byla koncem dubna 2007
pĆedložena na MŠMT. V souêasné dobø je ukonêeno jak vnitĆní a veĆejné, tak podle
školského zákona i vnøjší pĆipomínkové Ćízení (8. êervna 2007). Nyní probíhá vyhodnocení pĆipomínek.
Geografie je v rámci RVP pro gymnaziální vzdølávání zaêlenøna ve vzdølávací oblasti élovøk a pĆíroda. Oêekávaný výstup, který se týká cestovního ruchu,
nalezneme v bloku Sociální prostĆedí: „Žák vyhledá na mapách hlavní svøtové oblasti cestovního ruchu a porovná jejich lokalizaêní faktory a potenciál.“ Je to jeden
z celkem 27(!) oêekávaných výstupĎ ve všech blocích kapitoly Geografie (PĆírodní
prostĆedí, Sociální prostĆedí, Životní prostĆedí, Regiony, Geografické informace
a terénní vyuêování).
StĆedoškolské odborné vzdølávání
Rámcové vzdølávací programy teprve zpracovává Národní ústav odborného
vzdølávání (NÚOV). Proto zde nejprve uveóme zastoupení uêiva geografie cestovního ruchu ve stávajících Standardech stĆedoškolského odborného vzdølávání
MŠMT, platných od roku 1997. Ve složce všeobecného vzdølávání se geografie jako
taková ve spoleêenskovødním vzdølávání vĎbec neobjevuje. V pĆírodovødném je
pouze nepatrná zmínka v rámci okruhu élovøk a životní prostĆedí. Ve složce odborného vzdølávání – smør gastronomie, hotelnictví a turismus je jedním ze vzdølávacích cílĎ obeznámení žáka s problematikou cestovního ruchu, schopnost aplikace
poznatkĎ v kontaktu s klientem. V šestém obsahovém okruhu Služby cestovního
ruchu se pĆedpokládá, že „uêivo seznamuje žáky s organizací, rozmístøním, trendy,
spoleêenskými rysy a specifiky cestovního ruchu éR a zahraniêí“.
Pokud porovnáme zastoupení zemøpisného uêiva v uvedených zdrojích
s rozsahem nøkterých jiných všeobecnø vzdølávacích pĆedmøtĎ (napĆ. fyzika,
chemie), neubráníme se pocitu, že autoĆi oficiálních vzdølávacích dokumentĎ si
se zemøpisnou tematikou zase tolik hlavu nelámou. PĆitom je to právø geografie,
která uêí žáky a studenty chápat souvislosti, rozumøt jevĎm, se kterými jsou v dnešním svøtø dennø konfrontováni.
Je ovšem možné, že se alespoĀ v rámci odborného vzdølávání pĆece jenom
blýská na lepší êasy. NÚOV právø v této dobø zpracovává návrh nové soustavy
oborĎ vzdølávání. Podle jeho koncepce by s každým oborem møl souviset jeden
RVP jako celostátní rámec pro tvorbu vzdølávacích programĎ, v nichž absolventi
získají vzdølání a kvalifikaci, jejíž jádro RVP vymezuje. Hotovo je nøkolik pracovních verzí RVP, mezi nimi verze pro obor vzdølávání 65-42-M/02 Cestovní ruch.
Obecné zemøpisné uêivo je zaĆazeno v bloku Spoleêenskovødní vzdølávání v celku
Soudobý svøt a v malé míĆe v PĆírodovødném vzdølávání v celku élovøk a životní
prostĆedí. Zde je rovnøž malý rozsah naprosto nesrovnatelný s bohatým zastoupením dalších pĆírodovødných pĆedmøtĎ. Pozitivnø je však tĆeba hodnotit zaĆazení
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samostatného bloku Geografie a kulturnø-historické vzdølávání. Zemøpis je zde
zamøĆen na práci s mapou a hlavnø na vliv konkrétního geografického prostĆedí
na realizaci cestovního ruchu. Pro zajímavost uvedený RVP poêítá pro Geografii
a kulturnø-historické vzdølávání s minimálnø sedmi týdenními vyuêovacími hodinami za êtyĆleté studium, což je urêitø pĆíznivá zpráva.

3.

Uêebnice

Na našem trhu je pestrý výbør uêebnic zemøpisu pro stĆední školy. PatĆí
mezi nø uêebnice všeobecného a regionálního zemøpisu, uêebnice zamøĆené na
užší téma (hospodáĆský zemøpis, životní prostĆedí, zemøpis cestovního ruchu),
souhrny uêiva pro maturanty, soubory zemøpisných otázek a úkolĎ a také atlasy.
Pro potĆeby tohoto pĆíspøvku bylo vybráno deset uêebnic zemøpisu pro stĆední
školy tĆí nakladatelství, ve kterých autorka hodnotí zastoupení tematiky cestovního
ruchu.
Nakladatelství

Nakladatelství éeské geografické
spoleênosti

SPN – pedagogické nakladatelství
Nakladatelství Fortuna

Uêebnice
Zemøpis cestovního ruchu
Zemøpis pro stĆední odborné školy
a uêilištø
PĆíroda a lidé Zemø
Zemøpis éeské republiky
Regionální zemøpis svøtadílĎ
HospodáĆský zemøpis – Globální geogr.
aspekty svøtového hospodáĆství
HospodáĆský zemøpis – Regionální
aspekty svøtového hospodáĆství
Geografie 2 Socioekonomická êást
HospodáĆský zemøpis 1
HospodáĆský zemøpis 2

Tab. 1: Vybrané uêebnice zemøpisu pro stĆední školy
Nakladatelství éeské geografické spoleênosti (éGS) pĆichází na trh se širokou
nabídkou zemøpisných uêebnic, z nichž jedna je pĆímo obsahovø zamøĆena na
cestovní ruch. Zemøpis cestovního ruchu je urêen pro výuku v hotelových a jiných stĆedních školách. Uêebnici lze použít i jako pĆíruêku pro prĎvodce cestovního ruchu. Podle osobní zkušenosti autorky s využitím uêebnice ve výuce jde o text
velmi zdaĆile zpracovaný jak po obsahové, tak i po didaktické stránce.
Problematice cestovního ruchu vønuje dostatek prostoru novinka Nakladatelství éGS: Zemøpis pro stĆední odborné školy a uêilištø. Zemøpis cestovního
ruchu tvoĆí samostatný oddíl z celkových sedmi. Uêebnice má podobné pĆehledné
grafické zpracování jako pĆedchozí uvedená. Nechybí zde podnøty k samostatné
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práci studentĎ (pĆíprava itineráĆe školního výletu) i inspirace k êasovø nároênøjším projektĎm (sledování politické a bezpeênostní situace za tĆi møsíce ve vybraných
turisticky atraktivních zemích).
Uêebnice PĆíroda a lidé Zemø je doslova nahuštøna poznatky fyzické a socioekonomické geografie. PĆesto i zde se našel nevelký prostor pro tematiku cestovního ruchu. Rekreaêním aktivitám je vønován odstavec na s. 100 v rámci kapitoly
Obslužná sféra. V tématu Projektové vyuêování v zemøpise jsou studenti vybízeni
mimo jiné k pĆípravø a realizaci výletních tras.
Další dvojice uêebnic Nakladatelství éGS se vønuje regionální geografii.
V Zemøpise éeské republiky je cestovnímu ruchu a rekreaci vønována zvláštní
kapitola v oddílu HospodáĆství. Obsahuje zhodnocení pĆedpokladĎ, významu
cestovního ruchu a jeho vztahu k ekonomice naší zemø. U vøtšiny regionĎ se objevují zmínky o turistice. Regionální zemøpis svøtadílĎ, jak napovídá název, prezentuje žákĎm poznatky o zemích nebo skupinách zemí jednotlivých kontinentĎ.
Pokud jde o region s významnými pĆedpoklady rozvoje a rozmístøní cestovního
ruchu, je to v uêebnici v dostaêujícím rozsahu uvedeno. Problematika se vyskytuje
také v úkolech. NapĆíklad: „Kudy vedou hlavní turistické trasy smøĆující na jih Evropy?“ (Kapitola Itálie a ąecko – kolébka evropské civilizace.)
Poslední zkoumaná dvojice uêebnic tohoto nakladatelství má spoleêný hlavní
název HospodáĆský zemøpis. Podtitul první z nich zní Regionální aspekty svøtového hospodáĆství. Cestovnímu ruchu se vønuje pouze okrajovø formou kratších
zmínek u turisticky nejatraktivnøjších regionĎ a také formou úkolĎ typu: „Navrhnøte trasu pro poznávací desetidenní zájezd do Španølska a Portugalska“ (s. 27).
V druhé uêebnici Globální geografické aspekty svøtového hospodáĆství je cestovní
ruch zmiĀován v êásti Svøtová ekonomika jako souêást terciárního sektoru. Na dvou
stranách textu jsou všeobecné informace o cestovním ruchu a pĆehledy hlavních
zdrojových a pĆíjezdových zemí. Obsahovø kvalitní text bude zĆejmø studentĎm
êinit potíže díky složitø strukturovaným vøtám. Na jiném místø tohoto pĆíspøvku
je uvedena malá sonda mezi vysokoškolskými studenty, kteĆí se vyjadĆovali k vzorku
textu právø této uêebnice.
SPN – pedagogické nakladatelství nabízí stĆedním školám êtyĆdílnou sadu uêebnic zemøpisu. Pro potĆeby tohoto pĆíspøvku byl zkoumán druhý díl Geografie –
socioekonomická êást, kde je téma cestovní ruch obsahem dvou kapitol: PĆedpoklady cestovního ruchu a Rozmístøní cestovního ruchu ve svøtø. StudentĎm je
pĆehlednou formou nabídnuto pĆimøĆené množství informací. Kromø výukového
textu je využito schémat, tabulek a grafĎ, k nimž se vztahují úkoly ve cviêení. Škoda,
že autoĆi vĎbec nezmiĀují tzv. selektivní pĆedpoklady cestovního ruchu. Výbør
úêastníkĎ cestovního ruchu a také destinací podle rĎzných hledisek a ukazatelĎ by
studenty mohl zajímat a do zemøpisu cestovního ruchu urêitø patĆí. První díl
Geografie nakladatelství SPN je vønován êistø fyzické geografii. Zbývající dva díly
se vønují regionální geografii svøta a éR. Zmínky o cestovním ruchu jsou opøt
u atraktivních regionĎ a v úkolech pro studenty.
Nakladatelství Fortuna nabízí pĆedevším obchodním akademiím a školám
podobného zamøĆení dva díly uêebnic hospodáĆského zemøpisu. Obsahují regionálnø zpracovanou problematiku ekonomické geografie. Pouze nøkolik úvod-
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ních pasáží prvního dílu se zabývá obecnou charakteristikou hospodáĆského
zemøpisu. Cestovní ruch zde však zmiĀován není. Dále kniha obsahuje socioekonomické charakteristiky mimoevropských zemí. U regionĎ atraktivních pro cestovní
ruch jsou pouze struêné zmínky nebo je tato skuteênost naprosto ignorována (jihovýchodní Asie – Thajsko, Malajsie). Ve druhém dílu vønovaném Evropø se informace z oblasti cestovního ruchu objevují v dostateêné míĆe opøt u atraktivních
státĎ (Itálie, Francie, Španølsko…). éeská republika je zpracována podrobnøji,
uêivo obsahuje samostatný celek s názvem Služby a cestovní ruch. Studenti jsou
v závøreêném cviêení vyzváni k charakteristice oblastí cestovního ruchu v éR a atraktivit v nejbližším okolí.

4.

PrĎzkum a jeho výsledky

V souvislosti s výše uvedeným pĆehledem uêebnic si nyní dovolíme malou
odboêku. Autorka pĆíspøvku se již nøkolik let zabývá rozsáhlejším výzkumem míry
obtížnosti didaktického textu stĆedoškolských uêebnic zemøpisu. PĆi møĆení bylo
zjištøno, že nejobtížnøjší text z celého zkoumaného vzorku uêebnic má HospodáĆský
zemøpis – Globální geografické aspekty svøtového hospodáĆství Nakladatelství
éGS. Míra obtížnosti textu se skládá ze dvou složek – syntaktické a sémantické
obtížnosti. Právø koeficient syntaktické obtížnosti (složitosti vøtných struktur) má
tato uêebnice neúmørnø vysoký. Sémantická obtížnost je naopak naprosto pĆimøĆená. Text, pro stĆedoškoláka složitø strukturovaný, by møl výší koeficientu obtížnosti
odpovídat vysokoškolákĎm. Proto byl z uêebnice vybrán vzorek textu a pĆedložen
k prostudování studentĎm tĆetího semestru bakaláĆského studia oboru Cestovní
ruch VŠP Jihlava: „...Organizací a strukturou poskytovaných služeb ovlivĀuje cestovní ruch
jak zdrojové oblasti (mønící se vkus klientely), tak i cílové oblasti (ztráta pĎvodních kulturních tradic, staveb, zpĎsobu života a jejich náhrada zaĆízeními turistického „prĎmyslu“).
Cestování, které bylo dĆíve omezeno na úzký okruh lidí, se na konci 20. století stalo bøžnou
souêástí životního stylu velkého poêtu lidí, zvláštø ve vyspølých zemích. Je významným faktorem šíĆení globalizace. Pro mnohá sídla znamenal rozvoj cestovního ruchu výrazný velikostní
rĎst a naprostou pĆemønu funkcí, urbanistického a architektonického charakteru“ (s. 57).
Studenti byli vyzváni k hodnocení 1) syntaktické obtížnosti vzorku, 2) sémantické obtížnosti, 3) pĆimøĆenosti textu sedmnáctiletým studentĎm. U každého
bodu pĆisuzovali na základø instrukcí hodnocení ze škály –5 až +5. Dále mohli
napsat vlastní postĆehy k této problematice, êehož ve velké míĆe využili. Své hodnocení odevzdalo 102 studentĎ.
Je tĆeba podotknout, že zde nejde o vødecký výzkum, ale pouze o zjednodušenou sondu. PĆesto jsou výsledky šetĆení zajímavé. U žádného z úkolĎ nebylo
dosaženo záporného bodového ohodnocení. Nejlépe studenti hodnotili srozumitelnost textu (217 bodĎ z maximálních 510). Vcelku dobĆe dopadlo hodnocení
syntaktické obtížnosti (195 bodĎ). PĆimøĆenosti textu stĆedoškolákĎm pĆisoudili
studenti 151 bodĎ s êastými poznámkami, že oni sami textu rozumí, ale v sedmnácti letech by jim urêitø pĆipadal složitý. Potvrdili tak êásteênø výsledky møĆení
obtížnosti textu této uêebnice, aniž by je pĆedem znali.
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5.

Závør

Hlavním cílem úvah tohoto pĆíspøvku bylo zmapování oficiální základny
uêiva zemøpisu cestovního ruchu na stĆedních školách, na které by vysokoškolský
uêitel pĆi výuce geografie cestovního ruchu mohl stavøt. Realita je však êasto jiná.
Zemøpis bývá ve vøtšinø našich stĆedních škol (pĆedevším ve stĆedních odborných školách) okrajovým pĆedmøtem s nízkou hodinovou dotací. Problematikou
cestovního ruchu êasto není ani možné se z êasových dĎvodĎ hloubøji zabývat. Je
to velká škoda, protože geografie cestovního ruchu vede mladou generaci k poznání a cestování, pĆedává jí teoretické vybavení a naznaêuje zpĎsob, jak je využít.
Další problém, kterým by se møli více zabývat uêitelé všech typĎ i stupĀĎ
škol, je návaznost na poznatky, se kterými žáci nebo studenti pĆicházejí. Je v zájmu každého vyuêujícího znát kurikulum svého pĆedmøtu v nižších stupních škol.
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