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Abstract: The goal of this paper is to find differencies between men and women perception quality in 

rural tourits´destinations in the Czech Republic. Respondents were residents from the Czech Republic. 

Data was collected by paper and electronic questionaire in 2016. Number of respondents was 660 – 330 

men and 330 women. Kruskal – Wallis test was uesd for evaluation data. 23 factors of destination quality 

were evaluated. The most important factor was sence of security, cleanliness of the destination and 

natural attractivities for both genders. The perception of the 10 quality factors were gender-specific. 
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Úvod 

Venkovský cestovní ruch je dominantou především domácího cestovního ruchu. Jak uvádí 

Zhou (2014) je venkovský cestovní ruch opakem masového cestovního ruchu. Venkovský 

cestovní ruch je založen na propojení člověka s přírodou, trvalé udržitelnosti a pozitivním vlivu 

na přírodní prostředí. Součástí venkovského cestovního ruchu jsou subformy tohoto cestovního 

ruchu, jako je agroturistika, ekoturistika, cykloturistika nebo hipoturistika. Venkovský cestovní 

ruch má v České republice dlouhou tradici a značný význam. Přispívá k tvorbě nových 

pracovních míst, ke snížení migrace obyvatelstva do měst a ke zvýšení příjmů v době úpadku 

zemědělství. Česká republika si význam této formy uvědomuje a na základě dotací z Evropské 

unie v letech 2007–2013 podporovala rozvoj venkovského cestovního ruchu. V letech 2014–

2020 je podporován z dotací přímo agroturismus (MMR 2012). Podle dat ČSÚ (2017) 

významně převyšuje domácí cestovní ruch rezidentů ČR nad výjezdovým. Dlouhodobých cest 

(4 a více přenocování) uskutečnili rezidenti České republiky 8 354 000, výjezdů do zahraničí 

4 276 000. Hlavním důvodem domácích cest byla rekreace a odpočinek. Z 53 % byly 

účastnicemi domácího cestovního ruchu ženy. Krátkodobých cest (1–3 přenocování) bylo 

realizováno 17 702 000, výjezdů pouze 1 276 000. Krátkodobé cesty rezidentů po ČR jsou 

primárně uskutečňovány za účelem návštěvy příbuzných, a i v tomto případě se na něm podílejí 

z více než 50 % ženy. 
 

Výzkum je zaměřen na hodnocení faktorů kvality z pohledu návštěvníků, a to z toho důvodu, 

že jsou to právě návštěvníci, kdo platí za služby a zboží v destinaci a jsou tak nositeli 

pozitivního ekonomického efektu (Lehtinen 2007). Jak uvádí Dolnicar (2008), vzhledem k 

heterogenitě návštěvníků, je potřebné využít segmentaci, aby byli seskupeni návštěvníci se 

stejnými požadavky. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda je vnímání kvality 

venkovské destinace cestovního ruchu závislé na pohlaví. Na genderové rozdíly v rámci 
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cestovního ruchu upozornili například Ryan a kol. (1998) nebo Kim a kol. (2007). Ryan a kol. 

(1998) hledali faktory, které rozhodují o výběru destinace pro dovolenou. Největší rozdíl byl u 

faktoru “nákupní možnosti v destinaci”, který byl významnější pro ženy, stejně tak je pro ženy 

významnějším faktorem historická a kulturní atraktivita destinace. Muži naopak kladli důraz na 

sportovní vybavenost destinace. Vnímání tohoto faktoru sice nebylo závislé na pohlaví, ale 

jednalo se o jediný faktor, který byl významnější pro muže než pro ženy. Kim a kol. (2007) 

zjišťovali preference ve vyhledávání informací o cestování na internet. Z jejich výzkumu 

vyplynulo, že muži spíše vyhledávají informace o letu nebo vypůjčení vozu v destinaci. Ženy 

se zaměřují na vyhledávání informací o zábavě v destinaci a stravování. 

 

Z výše uvedených výzkumů je zřejmé, že je problematika genderu řešena i v zahraničí a 

výsledky jsou významné pro další rozvoj destinací. Proto je vhodné provedení výzkumu i v 

rámci České republiky.  
 

1 Literární východiska 

V úvodu výzkumu bylo nutné definovat venkovskou destinaci cestovního ruchu, aby bylo 

zřejmé, jaký územní celek bude zkoumán. Její vymezení není možné přejímat z geograficky 

odlišných zemí. United States Census Bureau (v Ricketts 1998) definuje venkovskou destinaci 

jako oblast, ve které je hustota obyvatel menší než 1000 osob na čtverečnou míli, a zároveň je 

počet obyvatel menší než 2500. Toto rozpětí není v podmínkách České republiky aplikovatelné. 

Stejně na problematiku nahlíží i Evropská komise zemědělství a rozvoj venkova (1997), která 

nepovažuje definování podle hustoty za relevantní ukazatel. Valentine (2001) a Murray a kol. 

(2008) se shodují, že v případě venkovské destinace by se nemělo jednat o vymezení 

geografické, ale spíše o definování na základě společenských hodnot a kultury daného místa. 

Sharpleyovi (1997) vymezují venkovskou destinaci cestovního ruchu jako místo, mimo velká 

města, s četnými menšími vesnicemi, které vykazují nízkou hustotu osídlení a ekonomikou 

založenou na zemědělství a kultuře. Kastenholz a kol. (2012) vnímají venkovskou destinaci 

obdobně: malé vesnice, které disponují lokální faunou a florou a dokáží uspokojit potřebu 

návštěvníka na využití volného času. V Lotyšsku vymezila Asociace venkovského cestovního 

ruchu tyto oblasti počtem obyvatel do 5 000 s krajinou založenou na zemědělství a přírodních 

hodnotách. Výchozí definicí pro výzkum bylo sloučení výše zmíněného a byly zkoumány 

oblasti mimo velká města, které měly do 5000 obyvatel, jejich ekonomika vycházela ze 

zemědělské produkce, a zároveň destinace disponovala materiálně-technickou základnou pro 

cestovní ruch. 
 

Hlavním tématem výzkumu byla kvalita v cestovním ruchu, na kterou lze také nahlížet z mnoha 

pohledů. Podle Potočníka (2006) je to právě kvalita, na základě, které se návštěvníci rozhodují 

o realizaci pobytu. Žabkar a kol. (2010) vnímají kvalitu destinace, jako jeden z faktorů, které 

jsou nezbytné pro úspěšné fungování destinace. Světová organizace cestovního ruchu 

(UNWTO 2003) vymezila kvalitu v cestovním ruchu, jako splnění všech legitimních 

požadavků návštěvníků za přijatelnou cenu. Palatková (2006) vnímá obdobně kvalitu destinace. 

Kvalitní destinace je podle ní taková destinace, která dokáže splnit očekávání návštěvníka a 

v rámci konkurence nabídnout i něco navíc.  
 

Problematika kvality v cestovním ruchu je řešena odbornou veřejností právě proto, že je složité 

ji obecně definovat. Hodnocení kvality je z velké míry závislé na hodnotiteli/návštěvníkovi 

destinace. Jak uvádí Nejdl (2011), je hodnocení kvality v cestovním ruchu závislé na věku 

návštěvníka, jeho životním stylu, finančních možnostech a dalších faktorech. Určitý vliv na 

posuzování kvality má i předešlá zkušenost návštěvníka. Ke kvalitě je proto přistupováno 

individuálně a je obtížné ji generalizovat.  
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Jak je naznačeno výše, je hodnocení kvality závislé na mnoha faktorech. Tento výzkum se 

zabýval vlivem pohlaví na vnímání kvality. Existence rozdílného chování mužů a žen v rámci 

cestovního ruchu byla již několikrát potvrzena. Kim a kol. (2007) zjistili, že existují rozdíly 

mezi tím, jak muži a ženy vyhledávají informace o cestování na internetu. Collins and Tisdell 

(2002) odhalili existence genderového rozdílu i v rámci motivace k cestování. Uvádějí, že ženy 

se častěji vydávají na návštěvy příbuzných, muži nejčastěji vyjíždějí na pracovní cesty. 

Anderson a Littrell (1995) na základě svého výzkumu poukázali na fakt, že vzpomínky na 

cestování a nákup suvenýrů jsou dominantou ženy nikoliv mužů. Problematikou genderu ve 

spojitosti s destinací se zabývali například Um a Crompton (1990), kteří poukázali na to, že 

demografické charakteristiky (mimo jiné tedy i pohlaví) ovlivňují výběr cílové destinace. 

Stejné téma si vybrala i Ryan a kol. (1998), která poukázala na fakt, že ideální destinace 

cestovního ruchu není pro muže a ženy totožná.  
 

Prokázalo se tedy, že problematikou genderových rozdílů v rámci hodnocení faktorů kvality 

destinace cestovního ruchu, je potřebné se zabývat, neboť se existence těchto rozdílů již 

v minulosti prokázala. Zjištění této diference může mít pozitivní dopad na marketingové řízení 

destinace, tvorbu produktů a další související odvětví. 
 

2 Metodika 

Pro účely výzkumu byl sestaven dotazník, v rámci, kterého respondenti hodnotili 23 faktorů 

kvality destinace na pěti stupňové škále významu, kde hodnota 1 vyjadřovala nejnižší význam 

faktoru a hodnota 5 význam nejvyšší. Faktory byly stanoveny na základě předešlých 

empirických studií, které se zabývaly kvalitou destinace jako takové (Ryglová a kol. 2015; 

Aldere a kol. 2011; Mussalam a Tajeddini 2016) nebo přímo venkovské destinace (Frochot 

2005).  
 

Data byla sbírána od návštěvníků tří turistických regionů – Šumava, Vysočina a Jižní Morava, 

které byly na základě mapy, kterou vytvořil Svaz venkovské turistiky, vyhodnoceny jako oblasti 

s nejhustší koncentrací farem a ubytovacích zařízení. Zvolením těchto tří oblastí byla pokryta 

také diference mezi venkovskými oblastmi, které jsou zaměřeny na specifické formy 

venkovského cestovního ruchu, jako je horská turistika, vinařská turistika nebo eko a 

agroturistika. Konkrétní zkoumané oblasti byly vymezeny (jak již bylo výše uvedeno) 

následovně: oblasti mimo velká města, do 5000 obyvatel, jejichž ekonomika je založena na 

zemědělské produkci, a zároveň destinace disponují materiálně-technickou základnou pro 

cestovní ruch. Cíloví respondenti byli rezidenti České republiky starší 18 let. Respondenti mohli 

vyplnit dotazník v elektronické podobě nebo v podobě písemné.  Listinný dotazník byl 

k dispozici u vybraných poskytovatelů služeb v rámci venkovských destinací. Respondenty 

byly osoby, které byly v destinaci alespoň na jednodenní návštěvě. Tranzitní návštěvníci nebyli 

zahrnuti do výzkumu. Byl zvolen kvótní výběr, kdy kvótou bylo pohlaví respondentů.  

 

Pro vyhodnocení dat byl využit Kruskal – Wallisův test. Jedná se o neparametrický test, který 

porovnává nezávislé proměnné (Budíková a kol. 2010). Testována byla hypotéza, že pohlaví 

nemá vliv na vnímání kvality venkovské destinace. Hypotéza byla testována na hladině 

významnosti p <0,05. 

 

3 Výsledky výzkumu 

Zkoumaný soubor 660 respondentů, z nichž 50 % bylo mužů a 50 % žen, byl dále identifikován 

na základě vzdělání, věku a bydliště. Z celkových 660 respondentů mělo 2 % základní vzdělání, 

10 % středoškolské bez maturity, 58 % středoškolské s maturitou a 30 % vysokoškolské. 

Nejčetnějšími skupinami z pohledu věku byli respondenti od 18 do 45 let. Jedná se tak, mimo 
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jiné, především o rodiny s dětmi, které jsou, dle Ministerstva pro místní rozvoj (2008) hlavním 

segmentem venkovského cestovního ruchu. Z pohledu bydliště byli nejvíce zastoupeni 

respondenti z Jihomoravského kraje, Vysočiny a Olomouckého kraje. 
 

Výsledky v tabulce č. 1 ukazují, že pohlaví je směrodatné ve vnímání kvality u 10 faktorů kva-

lity: komunikace před příjezdem, kulturní atraktivity, aktivity související s pobytem, dostupnost 

informací, dopravní infrastruktura, festivaly v destinaci, přijetí místními obyvateli, kapacita 

destinace, místní doprava a bezbariérový přístup. Celkově nejvyššího významu pro obě pohlaví 

dosáhly faktory: bezpečnost destinace (4,2), čistota destinace (4,18) a přírodní atraktivity 

(4,17). 
 

Tabulka 1: Diferenciace vnímání faktorů kvality na základě pohlaví 

Faktory kvality Význam Median 
Směrodatná 

odchylka 
Kruskal - Wallis test 

gender 

Pocit bezpečí 4,2 4 0,96 Ne 

Čistota destinace 4,18 4 0,9 Ne 

Přírodní atraktivity 4,17 4 0,98 Ne 

Komunikace před příjezdem 4 4 0,97 Ano 

Úroveň pracovníků ve 

službách 
3,99 4 0,9 Ne 

Stravovací zařízení 3,96 4 0,89 Ne 

Kulturní atraktivity 3,95 4 0,97 Ano 

Ubytování 3,91 4 0,95 Ne  

Cena produktů a služeb 3,85 4 0,93 Ne 

Aktivity související 

s pobytem 
3,77 4 1,05 Ano 

Dostupnost informací 3,74 4 0,96 Ano 

Předchozí návštěva/pozitivní 

reference 
3,69 4 1,02 Ne 

Dopravní infrastruktura 3,66 4 1 Ano 

Unikátnost destinace 3,65 4 1,01 Ne 

Image destinace 3,55 4 0,96 Ne 

Festivaly v destinaci 3,46 4 1,07 Ano 

Trvalá udržitelnost destinace 3,46 4 0,97 Ne 

Doplňková infrastruktura 3,42 3 1 Ne 

Přijetí místními obyvateli 3,41 3 1,05 Ano 

Kapacita destinace 3,35 3 0,99 Ano 

Místní doprava 3,1 3 1,13 Ano 

Vzdálenost od domova 2,81 3 1,18 Ne 

Bezbariérový přístup 2,78 3 1,24 Ano 

Zdroj: Autoři 
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Význam jednotlivých faktorů kvality byl pro muže a ženy odlišný, jak naznačuje tabulka č. 2. 

Všechny faktory kvality destinace byly ženami hodnoceny, z pohledu významu, výše než muži. 

V prvních třech nejvýznamnějších faktorech došlo u obou pohlaví ke shodě. Jedná se o pocit 

bezpečí, čistotu destinace a přírodní atraktivity. Dále se již výsledky rozcházejí. Pro ženy jsou 

dalšími významnými faktory kvality komunikace před příjezdem a kulturní atraktivity. Muži 

hodnotili jako významnější úroveň pracovníků ve službách a stravovací zařízení.  

 

Tabulka 2: Význam faktorů pro jednotlivá pohlaví 

Faktory kvality 
Význam pro ženy 

– aritm. průměr 

Význam pro muže -  

aritm. průměr 

Pocit bezpečí 4,27 4,13 

Čistota destinace 4,27 4,1 

Přírodní atraktivity 4,23 4,12 

Komunikace před příjezdem 4,11 3,88 

Kulturní atraktivity 4,07 3,82 

Úroveň pracovníků ve službách 4,02 3,96 

Stravovací zařízení 4 3,91 

Ubytování 3,93 3,89 

Cena produktů a služeb 3,89 3,8 

Aktivity související s pobytem 3,85 3,7 

Dostupnost destinace 3,84 3,63 

Předchozí návštěva/pozitivní ref-

erence 
3,76 3,62 

Dopravní infrastruktura 3,75 3,56 

Unikátnost destinace 3,69 3,6 

Image destinace 3,61 3,49 

Festivaly v destinaci 3,55 3,37 

Trvalá udržitelnost destinace 3,53 3,39 

Přijetí místními obyvateli 3,51 3,31 

Doplňková infrastruktura 3,49 3,34 

Kapacita destinace 3,47 3,22 

Místní doprava 3,22 2,97 

Bezbariérový přístup 2,88 2,68 

Vzálenost od bydliště 2,86 2,76 

Zdroj: Autoři 
 

4 Diskuze 
Vzhledem k velkému množství venkovských destinací cestovního ruchu v České republice, 

jsou tyto destinace vzájemně snadno substituovatelné. Kvalita tak může být jeden 

z rozhodujících faktorů, které ovlivní rozhodnutí návštěvníka. Autorky se v rámci výzkumu 
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zabývaly rozdíly mezi vnímáním faktorů kvality jednotlivými pohlavími. Výzkum, který 

probíhal výhradně v České republice a byl zaměřený na její rezidenty, prokázal rozdíly ve 

vnímání faktorů kvality, a to konkrétně u 10 z 23 testovaných faktorů.  

 

Nejvýznamnějším faktorem, který vnímají obě pohlaví stejně, byla bezpečnost. Je to právě 

bezpečnost, na které závisí výběr destinace návštěvníkem (Fuchs a Pizam 2011 v Wang a Pizam 

2011). Při výběru destinace má tento faktor největší sílu ovlivnit návštěvníkovo rozhodnutí. 

Dwyer (Dwyer 2009 v Wang a Pizam 2011) očekával v roce 2009, že v následujících 15 letech 

bude pokračovat trend, kdy bude cestovní ruch ovlivňován především terorismem nebo 

infekčními nemocemi. Vzhledem k tomu, že tímto negativním způsobem byl ovlivněn 

především cestovní ruch mimo Českou republiku a současně je Česká republika považována 

podle GPI (2017) za 6. nejbezpečnější zemi, lze zde předpokládat nárůst nejen domácího 

cestovního ruchu. Na základě toho lze považovat venkovský cestovní ruch za jednu z 

perspektivních forem cestovního ruchu v České republice. 

 

Mezi faktory, v jejichž vnímání hraje rozdíl pohlaví, patří například komunikace před 

příjezdem. Podle studie Jucanových (2013) ženy kladou důraz na komunikaci s personálem a 

sociální kontakt je velmi ovlivňuje. Totožný výsledek poskytl i tento výzkum v rámci 

venkovské destinace. Rozdíl byl potvrzen i u faktorů bezbariérový přístup a dopravní 

infrastruktura. Jak uvádí OSN (2017) přístupnost v cestovním ruchu není jen o lidech 

s hendikepem, ale i o seniorech nebo těhotných ženách. Dopravní dostupnost s tímto úzce 

souvisí. Mezinárodní fórum dopravy (2011) sice konstatuje, že není dostatek statistik, aby 

mohly být genderové rozdíly kvalitně posouzeny, ale je evidentní, že je menší počet žen, které 

by měly vlastní osobní automobil než mužů. Proto pro ně může být zásadnější i rozvinutí 

dopravní infrastruktury v rámci cestovního ruchu.  

 

Výsledky výzkumu lze komparovat s výsledky studie Rašovské a kol. (2016), která je zaměřena 

na faktory kvality městské destinace. Respondenty byly v obou případech rezidenti České 

republiky. Pro respondenty, kteří navštívili venkovskou destinaci, jsou nejvýznamnějšími 

faktory kvality pocit bezpečí (4,2), čistota destinace (4,18) a přírodní atraktivity (4,17). V rámci 

městské destinace byly nejvýznamnějšími faktory zvoleny kulturní atraktivity (3,94), pocit 

bezpečí (3,86) a čistota destinace (3,84). Ať už se jedná o návštěvníky jakékoliv destinace, je 

patrné, že bezpečnost a čistota destinace jsou významnými faktory kvality. Faktory přírodních 

a kulturních atraktivit pak přímo korespondují s typem destinace. Pro městský typ destinace je 

typickou formou cestovního ruchu kulturně – poznávací cestovní ruch. Ve venkovských 

oblastech se jedná o formy, jako jsou agroturistika, cykloturistika nebo vinařská turistika, které 

jsou úzce spjaty s přírodními atraktivitami (Pásková 2003 v Vystoupil a kol. 2007). 

 

Mezi omezení výzkumu jednoznačně patří šíře výstupu. Dále by měly být odhaleny rozdíly ve 

vnímání kvality destinace u jednotlivých věkových struktur. V rámci výzkumu byly zkoumány 

tři turistické regiony, které by měly být testovány samostatně, aby byl vyloučen vliv destinací 

na genderové hodnocení. Pro toto zkoumání by bylo vhodné mít sesbíraný větší objem dat, 

která by měla větší vypovídací schopnost. Limitem pro diskuzi je malé množství výzkumů, 

které by reflektovaly tuto problematiku. Není tak možná relevantní diskuze. 

 

Závěr 

Výstupy výzkumu, které potvrdily u 10 z 23 faktorů kvality odlišné genderové vnímání, by 

mohly pomoci managementu a marketingu destinací. Destinační managementy vytvářejí 

programové balíčky služeb, ve kterých by mohly být reflektovány požadavky jednotlivých 

pohlaví. Pro ženy by byly vytvářeny balíčky zaměřené na kulturní atraktivity, pro muže 
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s gastronomickým kontextem. Kvalitu komunikace před příjezdem a úroveň jednotlivých 

pracovníků ve službách lze také prezentovat. V rámci webové prezentace lze například uvést 

časový údaj, do kdy poskytovatel služby bude reagovat na dotazy klienta. Úroveň pracovníků 

ve službách lze komunikovat veřejnosti formou prezentace získaných certifikátů a osvědčení. 

Všechna doporučení jsou zaměřena na online komunikaci, neboť propagační materiály 

v papírové formě poskytují pouze základní informace. Tato doporučení může aplikovat 

destinační management i samotný poskytovatel služeb v rámci webové prezentace. Destinační 

management může být dále tvůrcem kvalifikačních kurzů, které budou zaměřeny na rozvoj 

pracovníků ve službách.  
 

Vzhledem k vývoji cestovního ruchu mají venkovské destinace růstový potenciál a je jen na 

nich, jak se dokáží na trhu cestovního ruchu prosadit. Faktory kvality jsou na prvních třech 

místech pro obě pohlaví shodná, v těchto případech je možné volit jednotnou marketingovou 

komunikaci, která by kladla důraz na tyto faktory. Bezpečnost destinace je propagována 

především marketingovou agenturou CzechTourism, a to primárně v materiálech, které jsou 

určené odborné veřejnosti. Potenciálním návštěvníkům tyto informace nejsou interpretovány. 

Destinační managementy zkoumaných oblastí reflektují ve svých propagačních materiálech a 

webových prezentacích primárně přírodní atraktivity. Skrze správnou prezentaci přírodních 

atraktivit lze také navodit v potenciálním návštěvníkovi pocit bezpečné a čisté destinace. 

Mendelsohn (Mendelsohn 2016 v Fortune.com, autorka: Claire Zillman (2016) uvedla, že 

budoucnost bude o komunikaci skrze video nikoliv text, protože je to nejlepší nástroj 

k vyprávění příběhů. V cestovním ruchu byly v minulosti využívány časosběrná videa. 

Aktuálním trendem, který by měly destinační managementy využívat, je virtuální realita a 360° 

videa.  
 

Kvalita destinace může být pro destinaci konkurenční výhodou, která ji odliší od ostatních. 

Výsledky výzkumu tak mohou pomoci destinačním managementům a poskytovatelům služeb 

k dosažení vyšší úrovně kvality.  
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