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Abstrakt 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématikou backpackingu jako formy cestovního 

ruchu, vývojem jeho chápání a vlivu moderních informačních a komunikačních 

technologií na jeho provozování.  

Cílem práce je představit backpacking a možnosti využití informačních technologií české 

odborné veřejnosti. První, teoretická část se zabývá obecnými charakteristikami 

fenoménu backpackingu a vývojem jeho chápání v odborné literatuře. Pozornost je 

věnována i moderní formě backpackingu zvané flashpacking. Druhá část je zaměřena na 

jednotlivé aktivity a problémy, se kterými se backpacker na své cestě potýká a jejich 

názorné a praktické spojení s informačními technologiemi, především prostřednictvím 

mobilních zařízení. 

Součástí práce je i vlastní výzkum zaměřený na cestovatelské chování a využití 

informačních technologií v nezávislém cestování. I proto, že téma je nové a aktuální, 

samotný výzkum má především orientační charakter. I tak ale byly zjištěny zajímavé a 

někdy i překvapující závěry ze srovnání dvou socio-demograficky podobných skupin 

mladých nezávislých cestovatelů z České republiky a Spojených států amerických. 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: backpacking; cestovní ruch; flashpacking; informační technologie; mobilní 

aplikace 
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Abstract 

 

The bachelor thesis is focused on backpacking as a form of tourism, development of its 

understanding and influence of modern information and communication technologies. 

The aim of the thesis is to introduce backpacking and possibilities of information 

technology use to the Czech professional public. The first theoretical part deals with 

general characteristics of the phenomenon of backpacking and the development of its 

understanding in the literature. Attention is also paid to the modern form of 

backpacking called flashpacking. The second part deals with various activities and 

problems that backpackers are faced on their journey and their practical connection 

with information technologies, especially through mobile devices, is presented.    

The thesis also includes author‘s own research on travel behavior and the use of 

information technologies in independent travel. Although the research is primarily 

orientational, the conclusions of a comparison of two socio-demographically similar 

groups of young independent travelers from Czechia and the United States were found 

interesting and sometimes surprising.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: backpacking; tourism; flashpacking; information technologies; mobile 

applications 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Cestovní ruch je dnes jedním z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví a hraje 

zásadní roli v ekonomickém růstu v mnoha zemích. Zároveň je důležitou složkou 

nastupující globální společnosti, jenž je stimulována vzrůstajícím rozmachem moderních 

informačních a komunikačních technologií. Stále významnější roli v cestovním ruchu 

hraje internet, jehož dostupnost se za poslední dekádu rapidně zvýšila, nejen v zemích 

vyspělých, ale i těch méně rozvinutých, a to především prostřednictvím mobilních sítí. 

 Práce je věnována backpackingu jako formě cestovního ruchu a specifickému způsobu 

nezávislého cestování. Pojem backpacking se objevil v odborné literatuře teprve 

poměrně nedávno, jeho definice i význam z pohledu cestovního ruchu prošly za poslední 

čtyři dekády zásadním vývojem. Dnes je backpacking chápán především jako styl či 

způsob cestování. Můžeme psát jak o romantických cestovatelích s batohem, toulajících 

se po krajině, kteří jsou schopni i s minimálním rozpočtem přežít týdny mimo civilizaci, 

tak i o příležitostných cestovatelích s vyšším rozpočtem, kteří cestují na kratší dobu a 

vzdálenost. Backpackery a další nezávislé cestovatele spojuje především touha po tom 

být nezávislý, volný a flexibilní. V dnešní době také stále více cestovatelů pociťuje 

potřebu být v kontaktu s domovem a ostatními cestovateli v průběhu cesty. 

Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována přehledu odborné literatury a 

výzkumů zabývajících se backpackingem od počátků do současnosti. Od trampů a tuláků 

až k flashpackerům a techpackerům. Neznamená to, že by cestovatelé, jejichž snaha je 

uniknout před moderní civilizací a oprostit se od konzumerismu, již neexistovali, v mé 

práci se ale věnuji těm nezávislým cestovatelům, pro které je klíčová nezávislost, 

flexibilita, mobilita a zároveň možnost být v kontaktu s okolím a mít přístup k moderním 

vynálezům lidstva jako je třeba internet.  

Cílem práce je v prvé řadě představit backpacking jako způsob nezávislého cestování a 

zařadit ho mezi moderní trendy v cestovním ruchu. Dalším stěžejním cílem je ukázat 

konkrétní možnosti využití informačních technologií v nezávislém cestování tak, jak jsou 

dostupné každému bez rozdílu. Centrální část je věnována v podstatě obyčejným 

aktivitám backpackerů či problémům, se kterými se každý musí na cestě svým způsobem 
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vypořádat a právě na těchto aktivitách jsou srozumitelně a prakticky představeny 

jednotlivé možnosti využití technologií, především prostřednictvím mobilního telefonu 

s operačním systémem a přístupem na internet.  

Třetí část práce je věnována vlastnímu výzkumu zaměřenému na cestovatelské chování 

a technologie. Cílem je zjistit míru využívání informačních technologií při nezávislém 

cestování a srovnat dvě socio-demograficky homogenní skupiny cestovatelů s odlišným 

původem. Pozornost je věnována také identitě backpackerů a představám i konkrétním 

vizím budoucího využití informačních technologií v cestovním ruchu.  

Za účelem dosažení cílů byly formulovány tyto výzkumné otázky.  

Jaké je povědomí o možnostech využití informačních technologií při cestování u 

backpackerů? 

Jaké jsou rozdíly v cestovatelských preferencích mezi českými a americkými backpackery 

a co tyto rozdíly způsobuje? 

Jakým směrem by se na základě provedeného šetření a zjištěných informací mohl ubírat 

další výzkum? 
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2. OBECNÝ RÁMEC 

V první části práce se věnuji obecné problematice backpackingu a jeho vývoji v kontextu 

s moderními trendy v cestovním ruchu. Jsou vysvětleny základní pojmy a provedena 

rešerše odborné literatury zabývající se tématem backpackingu. Je čerpáno z anglicky 

psaných knih a článků částečně pak z českých kvalifikačních prací, které byly o 

backpackingu napsány. Co se týče aktuálních trendů v moderním backpackingu, bylo 

čerpáno i z internetových zdrojů. 

2.1 Pojmy 

Podobně jako Kernová (2009) používám ve své práci skloňovaný anglický pojem 

backpacking a cestovatele nazývám backpackeři. To především proto, že většina 

odborné literatury, ze které jsem čerpal, je anglicky a pojem backpacking je v ní široce 

uživán. Dalším důvodem pro volbu tohoto pojmu je fakt, že v českém jazyce se 

ekvivalent k jeho významu a definici hledá těžko. Nejvhodnější by v tomto případě byl 

opis nezávislý cestovatel, považuji tedy za vhodnější uvádět jednoslovný pojem, byť cizí. 

Backpacking se stal synonymem pro styl cestování zdůrazňující svobodu a flexibilitu. 

Backpack(batoh) jako zavazadlo výrazně usnadňuje tento způsob cestování, dnes je však 

batoh chápán spíše jako symbol (Ateljevic a Doorne 2004), nikoliv podmínka. Nikde není 

psáno, že backpacker musí nutně cestovat s batohem, i když tomu tak ve většině 

případů je. 

Dalším důežitým pojmem je flashpacking. Jedná se o neologismus spojený z anglických 

slov „flash“, což znamená luxusní a „backpacking“. Česky by se flashpacking dal opsat 

jako nezávislé cestování z větším rozpočtem, případně luxusní backpacking. V tomto 

případě je nepravděpodobné, že by se v blízké době objevil vhodný český jednoslovný 

ekvivalent. Ve vývoji backpacking je objev flashpackingu jednou z klíčových událostí.  

2.2 Backpacking v kontextu globálních změn v cestovním ruchu 

V kontextu měnící se společnosti a postupující globalizace, objevují se nové formy a 

druhy cestovního ruchu. Ve spojení s cestovním ruchem se nejčastěji můžeme setkat 

s pojmy alternativní a udržitelný. Alternativními formami cestovního ruchu jsou myšleny 
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ty, jež jsou alternativou k masovému cestovnímu ruchu, který sám o sobě již není 

moderním trendem, byť jeho význam stále roste.  Nejde ani tak o moderní trendy, jako 

spíše snaha o návrat ke kořenům.  

Ehrlich (2007) se zabýval alternativními formami cestovního ruchu. Jedna kapitola je 

věnována nezávislému cestování. Mluví o něm jako o „cestování se spacákem a vařením 

na lihovém vařiči“ a nezávislí cestovatelé podle něj „odmítají jakoukoliv vazbu na 

organizovanost masového turismu, což je důvodem, aby byli trnem v oku cestovních 

agentů“. Tak, jak Ehrlich chápe nezávislé cestování, tak já chápu pouze jeden možný 

způsob nezávislého cestování, který nazývám klasický backpacking.  

Má-li být backpacking řazen do moderních trendů v cestovním ruchu, pak spíše jako 

jednotlivé způsoby jeho provozování, než backpacking jako takový. Tím, jak se 

backpacking v různých formách stává dostupnější pro čím dál větší množství lidí, tím 

postupně dochází k jeho masifikaci, kterou můžeme považovat za moderní trend 

v cestovním ruchu. Dochází k ní i v případě alternativních forem cestovního ruchu, byť se 

to může zdát zvrácené. 

Moderním jevem, spíše než trendem v cestovním ruchu je odklon ideologie cestování od 

praxe, aniž by si to sami cestovatelé uvědomovali. Ze strany turistů je stále větší 

poptávka po autentičnosti a alternativě k masovému cestovnímu ruchu. Na druhou 

stranu se stále častěji se uchylují do virtuality. Ano, objev virtuálního prostor 

v cestovním ruchu je jednoznačně nejmodernějším trendem, jehož následky budou 

teprve zkoumány. 

2.3 Vznik a vývoj ve výzkumu backpackingu 

Za průkopníka výzkumu v oblasti cestovního ruchu a nepřímo i backpackingu můžeme 

považovat Erika Cohena, který se zabýval typologií turistů, kterou později rozšířil o 

rozlišení turistů podle zážitků, které vyhledávají (Cohen 1972; 1973; 1979). Pro výzkum 

backpackingu je především důležitá typologie tzv. driftera (tuláka). Jedná se o jedince, 

který cestuje do vzdálených destinací mimo klasické turistické trasy a distancuje se od 

životního stylu ve své domácí zemi. Drifter nemá fixní itinerář ani žádné konkrétní cíle 



12 
 

cesty (Cohen,1972). Cohen (1973) si také všímá, že právě koncept driftera je převládající 

trend v tehdejším cestovním ruchu. 

V průběhu 80. Let 20. Století se objevila řada studií zabývající cestovatelskými 

motivacemi klasických cestovatelů a obecným fenoménem cestování. Byl to ale až v roce 

1990 Philip Pearce, který při interpretaci cestovatelských stylů zavedl pojem backpacker 

do akademické literatury. Pearce (1990) se zabýval především analýzou motivačních 

aspektů, zejména v souvislosti s rozšiřováním vzdělání. Význam Pearcovy práce je 

především v tom, že vznik pojmu backpacker není pouze významovou variací dřívějších 

prací, ale indikuje zásadní posun v chápání pojmu od de-marketingové formy 

k marketingovému nástroji v kontextu rostoucího ekonomického významu tohoto trhu. 

Pearcův koncept backpackingu se stal základem pro řadů výzkumných programů 

zaměřených na definování a re-definování tohoto fenoménu (Ateljevic a Doorne, 2004). 

Přechod od původních konceptů dlouhodobých cestovatelů k jejich konceptualizaci jako 

koherentní „mezera na trhu“ měl značný vliv na pozdější výzkum. Podle Sorensena 

(2003) se backpacker v populárně naučné i odborné literatuře nejčastěji charakterizuje 

jako neorganizovaný turista, cestující pro potěšení na vícedestinační cesty s flexibilním 

itinerářem a na dobu delší než běžná dovolená. Nicméně tento popis slouží pouze jen 

jako vodítko a nemůže být použit k objektivnímu odlišení backpackera od ostatních 

turistů. Většina těchto parametrů je značně diskutabilních. Někteří backpackeři částečně 

využívají služby cestovních agentur či kanceláří, jako například startovní balíčky, 

obsahující letenku, vyzvednutí na letišti, transfer z letiště či počáteční ubytování, nebo 

organizované exkurze, prohlídky, safari, treky apod. Neorganizovanost je tedy 

diskutabilní. Někdy jsou cesty spojené s krátkodobou brigádou či zaměstnáním, míra 

cestování pro potěšení je tedy také diskutabilní a stejně tak i delší doba cesty. Každý 

chápe delší cestu jinak. Zdá se tedy, že jediným prvkem, který backpackery při cestování 

spojuje, je flexibilní více-destinační itinerář.  

Vědecký pohled na backpacking stále prochází značným vývojem. Považuji za nutné 

chápat backpackery jako výrazně heterogenní skupinu cestovatelů spíše než komunitu a 

je potřeba definici backpackingu co nejvíce zjednodušit. Mluvme tedy o nezávislých a 
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flexibilních cestovatelích, kteří si cení volnosti a mobility, nezáleží na délce jejich cesty, 

jejím účelu, finančních možnostech ani věku. 

Výzkum backpackingu v Česku 

Výzkumu backpackingu je v českých odborných kruzích věnována poměrně malá 

pozornost. V posledních letech bylo napsáno několik kvalifikačních prací zabývající se 

problematikou backpackingu. Většinou se autoři v pracích věnovali hlavně obecnými 

charakteristikami backpackingu, výjimečně pak rozšířenému pohledu na jeho chápání. 

Ehrlich (2007) se ve své diplomové práci o alternativních formách cestování o 

backpackingu téměř nezmiňuje. Okrajově se zabývá nezávislým cestováním, které podle 

jeho slov vychází ze základů antikonzumerismu, širšího alternativního hnutí a nezávislé 

kultury. Nezávislého cestovatele popisuje jako mladého jedince preferujícího levné 

ubytování, cestující hromadnou dopravou či stopem. Ehrlich ve své práci nenaznačuje 

žádné trendy v nezávislém cestování a kapitola věnující se tomuto stylu cestování je 

značně omezená. 

Studiu motivace backpackerů věnovala svoji diplomovou práci Kernová (2009). Zabývala 

se komparací motivací českých a izraelských backpackerů pro cestu do Indie. Ve velice 

kvalitní práci se zabývá backpackingem, profilem backpackera, typologií turistů. Na její 

práci se dá snadno demonstrovat vývoj, ke kterému za poslední 4 roky došlo, když 

považuje za hlavní zdroj cestovatelských informací papírové průvodce a ústní výměnu 

informací. 

Benadová (2010) napsala bakalářskou práci, ve které se zabývala rozdíly mezi českými 

baťůžkáři a západními backpackery. Pokusila se charakterizovat české a západní 

backpackery, sama však svoje závěry degraduje větou, že její obraz baťůžkářů je pouze 

obrazem možným, nikoliv nutně správným. Přestože v úvodu práce zmiňuje Cohenovy 

body formování strategie dalšího výzkumu, hází backpackery do jednoho pytle jako 

„západní“, a v případě Česka se rozepisuje o trampech. Jedná se tedy o velmi subjektivní 

pohled na fenomén backpackingu bez jasných závěrů. 

Obecným charakteristikám fenoménu baťůžkářství se ve své bakalářské práci zabývala 

Radová (2012). V textu preferuje spíše výraz Backpacking, který považuje za alternativní 
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formu cestovního ruchu. Součástí práce byl vlastní empirický výzkum založený na deseti 

rozhovorech. Ve své práci klade důraz na význam papírového průvodce Lonely Planet a 

zmiňuje, že někteří účastníci výzkumu si bez něj nedokážou cestování představit. 

Mobilita a délka cesty 

Mobilita je podle Parise (2010) neodmyslitelnou součástí fenoménu backpackingu. 

V tomto případě je mobilita průnikem 3 „prostorů“ (Obrázek 1). Fyzický prostor 

obsahuje destinace, enklávy, ubytování, dopravu i domov. Kulturní prostor reprezentuje 

sdílenou ideologii, identitu, sociální status, motivace a postoje, vnější reprezentace a 

vnímání backpackingu. Virtuální prostor backpackingu zahrnuje email, online komunity, 

blogy, osobní webové stránky a stejně tak i mobilní zařízení jako jsou laptopy, mobilní 

telefony, smartphony a do virtuálního prostory patří také připojení, tedy internet, wi-fi. 

 

Obrázek 1: Teoretický rámec backpackerské mobility. (zdroj: Paris 2010) 

Paris (2010) dále uvádí, že předchozí studie backpackingu byly zaměřeny pouze na 

fyzický a kulturní rozměr, ale nedávné inovace v informačních a komunikačních 

technologiích přidaly do studia backpackerské mobility virtuální rozměr. Internet spolu 
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s mobilními telefony a dalšími mobilními médii poskytuje komunikační nástroje, které 

dovolují cestovateli zůstat v kontaktu s přáteli, rodinou a dalšími cestovateli, zatímco je 

sám na cestě. Stejné prostředky dovolují cestovatelům doma sdílet své zážitky a 

virtuálně se účastnit zážitků ostatních cestovatelů. 

Délka cesty backpackerů je téma, jemuž je v poslední době věnována menší pozornost, 

než tomu bylo dřív. Dnes již není relevantní srovnávat backpackery podle délky jejich 

cesty. Na významu dnes nabírá tzv. krátkodobý backpacker, což je jedinec, jehož cesty 

jsou limitovány běžnou délkou dovolené. Chová se jako běžný backpacker, sociálně 

interaguje s ostatními backpackery, jezdí na stejná místa a cestuje po stejné trase 

(Sorensen 2003).  

Nejedná se o nový fenomén, nicméně současná data a informace specializovaných 

cestovních agentur poukazují na výrazný nárůst tohoto segmentu. Jako možnou příčinu 

nárůstu Sorensen (2003) zmiňuje pokles cen v letecké dopravě a tím tedy dochází 

k poklesu poměru vynaložených financí na cestu k celkové ceně výletu. Existují však další 

faktory, které je potřeba brát v potaz při studiu rostoucího množství krátkodobých 

backpackerů. Mnoho jich má předchozí zkušenosti s cestováním (Sorensen 2003). 

Zvyšuje se množství backpackerů s cestovatelskými zkušenostmi, doba se zrychluje, 

dochází k demografickým změnám, přibývá věk a s ním spojené povinnosti, ubývá 

volného času, zlepšuje se ekonomická situace v zemích, kde backpacking má svoji 

tradici, zkvalitňuje se infrastruktura a doprava se stává dostupnější a rychlejší. Všechny 

tyto faktory naznačují, že krátkodobý backpacking bude hrát stále významnější roli 

v oblasti cestovního ruchu. Při kratších cestách se zároveň zákonitě zvyšují průměrné 

výdaje na jeden cestovní den a v důsledku stále větší potřeby cestovatelů „vidět co 

nejvíc“, je právě backpacking vhodný způsob cestování a dochází tak k jeho masifikaci. 

Z vlastní zkušenosti s turisty v Praze vím, jak časté jsou maximálně několikadenní výlety 

na jedno či více míst a kvapný návrat zpět domů, turisté ze vzdálenějších lokalit většinou 

zůstávají v Evropě déle, nicméně v každé navštívené destinaci nezůstávají déle, než jen 

pár dní. 
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Vliv internetu na backpacking 

Internet, jakožto prostředek pro komunikaci a téměř bezedný zdroj informací začal 

výrazně olivňovat cestovní ruch teprve nedávno. Sorensen (2003) se zabýval vlivem 

internetu na backpacking, který je podle něj značný. Ve své práci zmiňuje využití 

internetu pro vyhledávání informací např. o vstupenkách, jízdenkách, dopravě či 

destinacích a zdůrazňuje přítomnost internetových kaváren, kde backpackeři vyhledávají 

turistické informace a aktuální zprávy z domova a déle zmiňuje email, jako nový a 

moderní způsob komunikace, kdy si backpackeři při cestách vzájemně vyměňují 

emailové adresy. Sorensen dále zmiňuje, že příchod internetu způsobil téměř revoluci 

v plánování a flexibilitě, kdy dříve nebylo téměř možné se cíleně potkat s konkrétními 

backpackery ve stejné destinaci a potkávání se bylo spíše náhodné. 

Sorensen v roce 2003 ještě nevěděl o celosvětovém boomu sociálních sítí, ke kterému se 

schylovalo. Je potřeba si uvědomit, že např. sociální síť Facebook vznikla teprve v roce 

2004 a k jejímu celosvětovému spuštění došlo až v roce 2006 (Facebook.com). Stejně tak 

i největší hostitelská síť CouchSurfing vznikla teprve v roce 2004 (Couchsurfing.com). 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií také znamená, že backpackeři dnes 

mohou zastávat několik životních stylů najednou, zatímco cestují.  

Implikace pro další výzkum v odborné literatuře 

Sorensen(2003) zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu v oblasti backpackingu. Především 

pak jeho virtualizace. Vzhledem k výrazné heterogenitě backpackerů, další výzkum je 

potřeba v konkrétních segmentech, třeba právě co se vlivu technologií týče.  

Ve výzkumu backpackingu je stále obrovský prostor a s novými technologiemi a 

zvýšenou mobilitou možnosti výzkumu ještě zvětšují. Vzhledem k množství možných 

definic backpackingu a odlišnému způsobu chápání problematiky u jednotlivých autorů 

si myslím, že budoucí výzkum se bude čím dál méně zabývat backpackingem jako 

obecným fenoménem, ale spíše se bude ubírat k dalším analýzám jednotlivých typů 

backpackingu. Předpokládám, že výzkum se v oblasti backpackingu se bude vzdalovat od 

jeho klasického pojetí a bude se spíše ubírat směrem k novým formám jako již 

zmiňovaný flashpacking či zcela nový techpacking. A stejně jako můžeme pozorovat 
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vývoj v chápání backpackingu, věřím, že i v případě flashpackingu či techpackingu bude 

mít jeho chápání podobný průběh.  

Cohen (2003) zmiňuje 3 hlavní body, které považuje za důležité pro formování strategie 

pro další výzkum backpackingu.  

(1) Dynamická a rozmanitá povaha fenoménu backpackingu 

(2) Rozdíl mezi představou a praxí backpackingu 

(3) Historický a sociální kontext, který vytváří motivaci k backpackingů a ovlivňuje 

konkrétní styl cestování backpackerů z různého prostředí. 

Vyplývá z toho, že budoucí výzkum by měl upustit od chápání backpackingu jako by to 

byl homogenní fenomén a naopak je nutné věnovat pozornost jeho diverzitě, ve smyslu 

rozdílů podle věku, pohlaví, původu. Komplexním vztahům mezi domácím, třídním, 

etnickým, národním a kulturním pozadím backpackerů a stylem jejich cestování by měla 

být věnována systematičtější pozornost než se tomu dnes děje (Cohen 2003). Ve svém 

vlastním výzkumu se věnuji rozdílům pouze na základě původu, nicméně ze slov Cohena 

se můžeme přesvědčit, jak velký potenciál výzkum backpackingu skrývá. 

Od backpackingu k flashpackingu 

Problematice flashpackingu se v backpackerském výzkumu věnuje stále větší pozornost. 

Podle Hannama a Diekmanové(2010) jsou flashpackeři podskupinou backpackerů, kteří 

využívají informační technologie, mají větší disponibilní příjem a cestují na kratší dobu. 

Pojem flashpacker se objevuje v důsledku měnících se demografických ukazatelů 

v západním světě. Hlavními faktory jeho objevu jsou zvyšující se množství volného času, 

vyšší věk při sňatku a mateřství, vyšší disponibilní příjem a technologické inovace. 

Dodnes je backpacking chápán spíše jako forma cestování s malým rozpočtem 

v kontrastu s flashpackingem, jehož provozovatelé jsou považováni za starší, movitější a 

technologicky znalí. Hannam a Diekmannová (2010) charakterizují flashpackera jako 

jedince mezi pozdními dvaceti a čtyřiceti lety, kteří cestují s drahým batohem či 

kolečkovým kufrem. 

Osobně vidím několik problémů v chápání flashpackingu, se kterými bude nutné se 

vypořádat. Jak již bylo řečeno, veškeré definice flashpackingu poukazují na vyšší věk jeho 
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aktérů, vyšší rozpočet a tyto faktory spojují i s vyšší mírou využití informačních 

technologií na cestách. Vývoj všech průmyslových odvětví neustává, ba naopak, stále se 

zrychluje. To, co platilo ještě nedávno, dnes již platit nemusí. V cestovním ruchu zvláště. 

Hlavně díky větší dostupnosti technologií a čím dál většími možnostmi jejich uplatnění 

při cestování se stávají stále častějším doplňkem i těch backpackerů, jejichž rozpočet je 

značně omezen. Rozlišujeme-li tedy backpacking a flashpacking od sebe tak, jak bylo 

zmíněno výše, dostáváme se do problémů, jak definovat mladé backpackery s nízkým 

rozpočtem, jejichž cesty jsou zároveň výrazně ovlivněny moderními informačními 

technologiemi. Jsou to tedy  flashpackeři? Podle zmíněných definic se nejedná ani o 

flashpackery, ani o klasické backpackery.  

Jak backpacking, tak flashpacking jsou pojmy, které se dnes běžně vyskytují v odborné 

literatuře a mají své jméno v odborném výzkumu. Nejsou to však pojmy jediné, které 

bychom mohli použít, mluvíme-li o moderním backpackingu. Zmínit můžeme např. 

techpacking či poshpacking. Tyto neologismy se zatím objevily jen okrajově 

v neodborných textech na internetu, věřím ale, že vhodně vystihují podstatu moderních 

trendů v backpackingu.  

Výraz techpacker se poprvé objevil na německém serveru Trendscope (Trendscope.com 

2013). Techpackera bych definoval jako technologicky znalého backpackera, jehož cílem 

není cestovat „se stylem“ jak v případě flashpackerů, ale zároveň je jasně odlišen od 

klasických backpackerů. Techpacker tak, jak ho chápu já, cestuje co nejlevněji a zároveň 

si je vědom všech výhod, které mu technologie mohou přinést a aktivně je využívá 

k minimalizaci svých nákladů. 

Dalším pojmem, který se objevil již v roce 2007 na blogu novináře The Sydney Morning 

Herald, je tzv „poshpacker“. Tento pojem se uchytil v komerční sféře a vznikl projekt 

ThePoshpacker.com, jenž sdružuje luxusní hostely a podobné ubytovací zařízení 

speciálně designovaná pro ten typ nezávislých cestovatelů, jejichž prioritami jsou stále 

ona volnost a flexibilita, nikoliv však nízká cena. 
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Na základě nastudované literatury, vlastních zkušeností a názorů jsem vytvořil 

jednoduchou tabulku (Tabulka 1) se čtyřmi typy backpackerů a jejich základními 

charakteristikami. 

Tabulka 1: Charakteristiky moderních typů backpackerů 

  VĚK ROZPOČET 
VZTAH K 

TECHNOLOGIÍM 
POTŘEBA KONTAKTU S 

OSTATNÍMI CESTOVATELI 

KLASICKÝ 
BACKPACKER 

spíše nižší spíše nižší rezervovaný menší 

TECHPACKER spíše nižší spíše nižší kladný větší 

FLASHPACKER spíše vyšší spíše vyšší kladný větší 

POSHPACKER spíše vyšší vysoký průměrný menší 

Zdroj: autor 2013 

Vliv backpackingu na lokální rozvoj méně rozvinutých regionů 

Přestože se backpacking těší velké oblibě ve vyspělých západních zemích, především 

v Evropě, jeho vliv na ekonomický růst těchto zemí je zanedbatelný. Backpacking ale 

může hrát významnou roli v regionálním rozvoji méně rozvinutých regionů se slabou 

ekonomikou a chabým průmyslem a nedostatečnou základní i turistickou 

infrastrukturou. Bezpečnost v těchto zemích bývá nižší a ministerstva vyspělých států, 

stejně jako světové média vydávají seznamy zemí, kam není doporučeno cestovat a 

mediální obraz země může výrazně ovlivnit cestovní ruch. Mnohé backpackery však 

spojuje jistá dávka odvahy, touha po dobrodružství, potřeba vidět něco nového a 

netradičního, proto se jich čím dál víc vydává do rozvojových zemí. Často jsou jejich 

cesty spojeny s dobrovolnictvím, tzv. voluntaristikou. Její hlavní náplní je přímá pomoc 

navštíveným oblastem, skrze pracovní zapojení v rámci komunity nebo účastí na různých 

projektech. Jedná se jak o fyzickou, tak i psychickou práci, kterou bývá nejčastěji výuka. 

(Ehrlich 2007) 

Cestovní ruch v rozvojových zemích může mít pozitivní dopad na platební bilanci a 

zaměstnanost, může stimulovat ekonomické aktivity v konkrétní oblasti, ale díky své 
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komplexnosti je jeho dopad na národní či regionální ekonomiku těžce odhadnutelný 

(Giaoutzi a Nijkamp 2006).  Vlády rozvojových zemí mají tendenci se domnívat, že více 

peněz vydělají tím, že přitáhnou turisty na luxusní zboží a služby, navzdory skutečnosti, 

že to často vede k závislosti země na dovozu, zahraničních investicích a dovednostech 

místních obyvatel, což má sice za následek finanční příjem pro vlády, ale  význam pro lidi 

na místní úrovni je mizivý. (Scheyvens 2002) 

Role backpackerů tkví především v propagaci cestovního ruchu v rozvojových oblastech. 

Díky malým nárokům na turistickou infrastrukturu jsou místní komunity schopné 

backpackerům poskytnout základní servis a množství peněz, které backpackeři utratí 

může být použito k budování trvalých a udržitelných hodnot. Šíření informací získalo 

díky informačním technologiím obrovskou rychlost a především globální dosah. 

Propagace rozvojových zemí právě pro backpacking považuji za klíčovou jak pro budoucí 

rozvoj zaostalých regionů, tak pro rozvoj backpackingu jako specifické formy cestovního 

ruchu. 
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3. AKTIVITY BACKPACKERŮ A MOBILNÍ TECHNOLOGIE 

Následující část práce je rozdělena do menších kapitol, kdy každá je věnována 

konkrétním aktivitám či problémům, které jsou zákonitě provozovány či jsou řešeny při 

backpackingu, srozumitelně jsou ve spojení s těmito aktivitami nastíněny možnosti jejich 

propojení s technologiemi. Cestovatelská technologická revoluce, ke které právě 

dochází, je fenomén poměrně nový, proto mu doposud nebyla věnována dostatečná 

pozornost, respektive se dosavadní výzkum až na pár výjimek většinou zabýval pouze 

obecnými charakteristikami internetu. Využití technologií je odborné i populární 

literatuře častěji spojování s flashpackingem, jakožto luxusnější formou backpackingu. 

Využití technologií při cestování nemusí pouze zjednodušit život, ale v případě 

nízkonákladového cestování mohou i výrazně snížit náklady na cestu. Role moderních 

informačních technologií v cestovním ruchu bude v následujících letech bezpochyby 

jedním z klíčových témat jeho výzkumu. 

Informační technologie se používají v komunikaci a práci s informacemi. Nepovažuji za 

nutné se v této práci zabývat jejich principem a funkcí, nicméně je vhodné připomenout 

dvě složky informačních technologií, hardware a software. Jednoduše si tedy můžeme 

představit, že hardware je samotné fyzické zařízení a software jsou programy a data, 

které můžeme prostřednictvím oněch zařízení zobrazit.  

3.1 Mobilní aplikace v backpackingu 

Mobilní aplikace jsou softwarové aplikace speciálně určené pro mobilní zařízení, jako 

jsou chytré telefony (smartphony) či tablety, tedy zařízení s vlastním operačním 

systémem. Mobilní aplikace jsou k dispozici ke stažení skrz distribuční platformy, 

většinou vlastněné a provozované samotnými výrobci mobilních operačních systémů. 

Existují jak aplikace k volnému stažení, tak aplikace placené. Většina aplikací, které jsou 

zcela zdarma, zobrazují reklamu, pokud jste připojeni k internetu. Z praktického hlediska 

můžeme mobilní aplikace rozdělit na dvě skupiny, online a offline. Online aplikace 

potřebují k provozu připojení na internet, zatímco aplikace offline fungují bez nutnosti 

připojení k internetu.  
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Využití informační technologií v cestování je spojeno především s virtuálním prostorem, 

který můžeme chápat jako malý kousek domova, který si vezeme s sebou. Potřeba 

cestovatele cestovat je čím dál častěji doprovázena potřebou cestovatele být v kontaktu 

s rodinou a přáteli doma, stejně jako s ostatními cestovateli. Virtuální prostor, do 

kterého cestovatel může snadno utéct před realitou, hraje čím dál větší roli 

v backpackingu i cestovním ruchu obecně.  

Role mobilních aplikací v backpackerském prostoru je ústředním tématem následující 

části. Hranice mezi tím, kdy nám aplikace reálně napomáhají k autentičtější zkušenosti 

z cestování a tím, kdy se naopak propadáme do virtuálního prostoru internetu je tenká.  

Potenciálu mobilních aplikací v cestování si všímají renomované internetové servery 

zaměřené na cestování. Jedná se například o CNN travel, BBC travel či v omezené míře i 

známý autor papírových průvodců Lonely Planet, který však nabízí pouze své vlastní 

produkty. Tato média pravidelně zveřejňují seznamy TOP nejlepších aplikací zaměřených 

na cestování. Pro neznalého uživatele je to tedy dobrá příležitost, jak se o aplikacích 

dozvědět, protože dosud neexistuje žádný komplexní vyhledávač cestovatelských 

aplikací. Na dva celosvětově nejrozšířenější operační systémy, Android od Google a iOS 

od Apple, existuje kolem 700 000 aplikací a toto číslo každým dnem stoupá. V takovém 

množství poměrně snadno nějaká užitečná aplikace zapadne, není tedy lehké vyhledat 

tu nejlepší. Pro aplikace v hodné k užití při cestování se vžil pojem cestovatelské aplikace 

(travel apps). Neexistuje jasná definice cestovatelských aplikací, chápejme je tedy jako ty 

aplikace, které nám mohou být na cestách prospěšné.  

Problematika připojení k internetu 

Jak již bylo řečeno, některé mobilní aplikace vyžadují připojení k internetu a i přístup 

k cestovatelským informacím v online podobě je podmíněn připojením k internetu. To 

dnes stále může představovat určitou překážku ve větším rozšíření využití daných 

technologií při cestování. Nejedná se o překážku technického charakteru, nýbrž 

ekonomickou. Připojení k internetu se dnes stává samozřejmostí nejen v domácnostech, 

ale hlavně a především na mobilních zařízeních jako jsou smartphony a tablety. 

Problémem tedy není nedostatek příležitostí k připojení na internet, ale tržní chování 

poskytovatelů datových služeb. Především v Evropě se turisté každodenně potýkají 
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s komplikovanými tarify svých operátorů a někdy až neúměrně drahým datovým 

roamingem. Evropský kontinent na poli mobilních sítí ovládá několik velkých 

nadnárodních operátorů. Jsou to T-Mobile, Vodafone a Telefonica O2, kteří v nemalé 

míře těží z roztříštěné Evropy na mnoho menších státních celků a drahého mobilního 

telefonování a datového připojení v zahraničí. Existuje snaha o zlepšení aktuálního 

stavu. Díky novému nařízení Evropské komise byl v minulém roce zaveden limit pro výši 

poplatků za datový roaming.  Cena by v příštím roce měla klesnout ze 45 Eurocentů za 1 

MB dat na 20 Eurocentů (Evropská komise 2013). Podíváme-li se ale na obrovský rozvoj 

mobilních technologií a s ním spojený nárůst mobilních uživatelů internetu, považuji 

schválené regulace za nedostatečné a zpomalující vývoj. 

Drahý roaming nemusí být komplikací v zemích, kam backpackeři obvykle jezdí na delší 

dobu. Místní poskytovatelé mobilních služeb většinou nabízejí služby pro cestovatele. I 

v České republice si cestovatel může zakoupit předplacenou sim kartu s týdenním 

datovým balíčkem. Backpackerů, cestujících delší dobu po Česku je ale zanedbatelné 

množství. Z pohledu cestovního ruchu by se Evropa, nebo alespoň její větší regiony měly 

brát jako jeden celek a tak by to mělo být i v případě mobilních sítí.  

3.2 Backpackerské aktivity 

Vyhledávání dopravy a ubytování 

Doprava a ubytování představují fyzickou složku prostoru v konceptu backpackerské 

mobility (Paris 2010). To, jaký způsob dopravy zvolíme, záleží na finančních a časových 

možnostech, osobních preferencích, zkušenostech, odvaze i cílové destinaci. Využití 

technologií se v případě dopravy týká především vyhledávání nejvhodnějších spojů a 

online rezervace. Existuje nepřeberné množství vyhledávačů letecké, autobusové, 

vlakové či městské hromadné dopravy, které výrazně usnadňují vyhledání 

nejvhodnějšího spoje, díky němuž pak můžeme výrazně snížit náklady na dopravu a 

zvýšit mobilitu. 

Oblíbeným způsobem dopravy se dnes opět stává tzv. spolujízda (car pooling, ride-

sharing). Organizovaná spolujízda se poprvé objevila ve Spojených Státech za druhé 

světové války a na popularitě získala v průběhu ropné krize ve Spojených Státech v 70. 
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Letech 20. století. Jedná se o levnou a ekologickou variantu dopravy, kdy alespoň dva 

jedinci ve stejném čase a na stejném místě sdílejí stejnou cílovou destinaci a auto či jiný 

dopravní prostředek. Její spolujízdy za posledních 30 let výrazně klesla (Oliphant a Amey  

2010). Dnes si získává oblibu právě v řadách backpackerů. Pro co největší rozšíření je 

nutné, aby vyhledávání bylo co nejrychlejší a nejjednodušší, proto i v případě spolujízdy 

existují vyhledávače a sociální sítě uzpůsobené i pro mobilní telefony. 

Dalším, mezi backpackery oblíbeným způsobem cestování je tzv. autostop. Motivace 

k volbě autostopu můžou být různé. Jisté je, že i zde nám mohou výrazně pomoci 

informační technologie, máme-li k nim na cestách přístup. Nejznámějším serverem, 

věnovaném stopařům je Hitchwiki.org. Jedná se o volnou wiki stránku s obecnými 

informacemi o stopování v jednotlivých zemích a místech, stejně tak i základními 

cestovatelskými informacemi v osmi jazycích. Webová stránka obsahuje také fóra, blogy 

a pro backpackery nejdůležitější je jednoznačně speciální mapa s referencemi na 

konkrétní místa více či méně vhodná pro stopování. A právě mapa přijde nejvíce vhod 

přímo na cestě. Mobilní aplikace je teprve ve vývoji (Hitchwiki.org 2013). 

Podobně jako v dopravě, i v případě ubytování můžeme volit mezi různými typy 

v závislosti na našich preferencích a možnostech. Většina backpackerů stále preferuje 

levnější ubytování. Hostely, turistické ubytovny, či stále populárnější hostitelské sítě. 

V hojně navštěvovaných destinacích může být především v sezóně problém s kapacitou 

ubytovacích zařízení. Často je potřeba ubytování předem zarezervovat. Máme-li 

flexibilní itinerář a neplánujeme každý detail naší cesty, s rezervací ubytování mohou být 

problémy. Právě proto existuje velké množství internetových serverů a na ně 

napojených mobilních aplikací zaměřených na rezervace ubytování.  

Hostitelské sítě jsou správným příkladem toho, jak informační technologie napomáhají 

k autentickým zážitkům. Nejrozšířenější hostitelskou sítí je se šesti miliony členy projekt 

CouchSurfing (CouchSurfing 2013). Jedná se o sociální síť, kde členové nabízejí ve své 

vlastní domácnosti zdarma přespání ostatním členům. Osobně jsem aktivním uživatelem 

CouchSurfingu od roku 2010 a právě díky možnostem mobilních technologií se 

vyhledávání a domlouvání přespání přes CouchSurfing stává výrazně snazší, díky 
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technologiím tak ušetřím nemalé finanční prostředky za ubytování. Tématem 

CouchSurfingu se obšírně zabývala Hásová (2012).  

Bezpečnost a stravování 

Bezpečnost při backpackingu je poměrně důležité téma.  Věcí, které nás mohou ohrozit 

je mnoho. Můžeme být přepadeni, okradeni nebo uneseni. Rizikové faktory v cestovním 

ruchu se týkají různých druhů nebezpečí, jako např. nestabilní politická situace, 

terorismus, zdravotní problémy způsobené špatným jídlem či vodou, kulturní bariéra, 

kriminalita či zranění. Tato rizika mohou vést k soudům o některých destinacích jako o 

nebezpečných. Další hrozbou jsou přírodní rizika. Možné rizikové faktory jsou 

zemětřesení, povodně, hurikány či tajfuny, tornáda, lesní požáry. Cestujeme-li do 

rizikové oblasti, je důležité vědět, co nás může ohrozit a co nejlépe se na případné 

komplikace připravit. Jako příklad využití technologií můžu uvést řadu mobilních aplikací 

amerického červeného kříže zaměřených na přírodní rizika. 

Larsen, Brun, Øgaard, a Selstad (2007) pozorovali, že turisté, bez ohledu na to, odkud 

pocházejí, považují riziko při stravování v jejich domovské zemi za výrazně menší, než v 

zahraničí. Nezřídka narazíme na backpackery, kteří mají před místními podniky i lokální 

kuchyní respekt a volí proto možnosti stravování jim známé a bezpečné. Díky globalizaci 

najdeme i v těch nejodlehlejších místech fastfoody západního typu. Co se technologií 

týče, jedná se o další příklad ztráty autentičnosti z cestování. Pomocí tzv. lokátorů, 

sofistikovaných mobilních aplikací, si můžeme snadno vyhledat nejbližší prodejnu 

fastfoodových řetězců jako třeba McDonald’s či KFC. Prožitek z cestování je v tomto 

případě značně diskutabilní. 

Cestovatelské informace a průvodcovské aplikace 

Papírové průvodce stále patří mezi oblíbený zdroj cestovatelských informací, díky 

nástupu mobilních technologií však předpokládám pokles jejich popularity a veškeré 

cestovatelské informace bude možné snadno vyhledat prostřednictvím webových 

serverů zaměřených na cestovatele. Takových serverů existují stovky a většina slouží i 

jako sociální síť, kde uživatelé mohou sdílet zážitky z cest s ostatními a hodnotit 

jednotlivé služby či atraktivity dané destinace. Najdeme zde tipy kam jít, kde jíst, co 
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vidět a základní informace. Stále oblíbenější jsou tzv. insider tips. Tedy informace od 

místních obyvatel o místech či aktivitách, které nejsou příliš turistické. Dá se však 

předpokládat, že s větší propagací méně známého a neturistického místa se dříve či 

později samo stane turistickou destinací. 

Většina cestovatelských serverů má i vlastní mobilní aplikaci pro jednodušší přístup na 

cestách. Obliba těchto serverů celosvětově stoupá. Jako příklad za všechny můžeme 

zmínit známý TripAdvisor.com, který s dvaceti miliony registrovanými členy a 50 miliony 

unikátních návštěvníků měsíčně patří mezi největší cestovatelské sítě. TripAdvisor je 

založen na referencích a hodnocení všeho, s čím turista na své cestě může přijít do 

kontaktu.  

Největším problémem s cestovatelskými informacemi, recenzemi, blogy a dalšími zdroji 

je to, že každý individuální cestovatel má jiné potřeby, priority a měřítka. To, co pro 

jednoho může být dokonalý výlet, může být peklo pro někoho jiného. Méně náročný 

cestovatel co se týče ubytování, může každé místo ohodnotit těmi nejlepšími známkami. 

To samé se týká stravování či dalších aktivit. Reálná hodnota technologií a 

cestovatelských serverů je schopnost porozumět individuálním preferencím na základě 

průzkumů či historie hledaných pojmů a následně umožnit kontakt s lidmi s podobnými 

zájmy a poskytnout relevantní cestovatelské informace přesně na míru pro daného 

jedince. Na to si však ještě budeme muset počkat. 

Outdoor a navigace 

Oblíbenými aktivitami, které backpackeři na svých cestách často provozují, jsou 

outdoorové sporty jako hiking či cyklistika. Mimo město oceníme hlavně turistické mapy 

s vyznačenými turistickými stezkami. Například v Česku takové mapy existují zdarma 

v online verzi a je možná si je zakoupit pro použití v offline. Například populární Mapy.cz 

mají svoji mobilní aplikaci pro online zobrazení a stejné mapy pak můžete zakoupit přes 

společnost SmartMaps pro použití v offline režimu. Pro představu kompletní turistická 

navigace Česka a Slovenska stojí 990 Kč (SmartMaps 2013). 

Každý backpacker se na své cestě potýká s navigací a právě navigace je většinou to první, 

co si lidé představí, řekne-li využití technologií při cestování. Potřebujeme-li se někam 
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dostat, musíme znát cestu. Cestujeme-li do více destinací během krátké doby, je 

poměrně obtížné, nepohodlné i drahé vozit s sebou papírové mapy každé destinace. 

Využití technologií při navigaci se tedy nabízí. Pro základní orientaci většina zařízení 

s GPS čipem obsahuje i spolehlivý digitální kompas. Jednodušší mobilní navigace má svůj 

podíl na zmenšování backpackerského prostoru a zvyšování mobility. 

Nejen v případě provozování outdoorových aktivit nás bude zajímat aktuální předpověď 

počasí v aktuální nebo další destinaci. Počasí může výrazně ovlivnit naši cestu. Jedním 

z předpokladů backpackingu je flexibilita a mobilita. Společně se stále přesnější 

předpovědí počasí a snadnějším přístupem k těmto informacím, můžeme cestu právě 

podle počasí operativně modifikovat. Jako příklad globalizace předpovědi počasí 

můžeme zmínit norský server Yr.no, jenž se dnes těší značné oblibě. Jedná se o norský 

webový portál zaměřený na předpověď počasí a další meteorologické informace. 

Poskytuje kvalitní předpověď pro více než devět milionů míst na Zemi. Pro snadný 

přístup k potřebným informacím nabízejí i přehlednou mobilní aplikaci (Yr.no 2013). 

Sociální média a zábava 

Sociální média se dostávají na výsluní výzkumu cestovního ruchu. Otevřenost internetu 

dovoluje uživateli s minimálními znalostmi a náklady tvořit a sdílet obsah a bořit tak 

geografické bariéry sociální interakce. Paris (2010) se zabýval čtyřmi typy sociálních 

médií, která mají vliv na backpacking. Facebook, Twitter, Youtube a blogy. V poslední 

době se také objevuje rostoucí obliba hostitelských sociálních sítí, jako jsou 

CouchSurfing, Tripping či HospitalityClub. 

Nejvýznamnějším trendem v oblasti sociálních médií je potřeba být v kontaktu s okolním 

světem, nejlépe online, tedy v reálném čase. Jako nejvhodnější příklad můžeme zmínit 

sociální síť Facebook, která je s 1,1 miliardy členů bezkonkurenčně největší sociální sítí 

na světě. (Der Standard 2013) Primární funkce Facebooku je online komunikace se svými 

přáteli a sdílení různého obsahu. Významnou funkci Facebook hraje i ve vyhledávání 

cestovatelských informací. Na síti existuje nepřeberné množství skupin, které sdružují 

lidi se stejnými zájmy z celého světa. Mnoha takových skupin je zaměřeno na cestování a 

mnohdy je to tedy nejrychlejší způsob, jak získat potřebnou informaci.  
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Zábava je neoddělitelnou součástí backpackingu. Nemyslí se pouze zábava společenská, 

ale i ta, kdy je prostě potřeba se zabavit, ať už trávíme čas čekáním na letišti, jízdou 

autobusem nebo se jen potřebujeme odreagovat. Není tomu tak dávno, kdy měl každý 

backpacker v batohu knížku či papírového průvodce, kterým si mohl krátit dlouhé chvíle. 

Dnes však stále více lidí vozí elektronické čtečky, do kterých se vejdou tisíce knih 

v elektronické podobě a samotné zařízení je malé, lehké a díky energeticky 

nenáročnému displeji na bázi tekutého inkoustu má velmi dobrou výdrž na baterie. 

Možností jak se zabavit prostřednictvím svého mobilního telefonu je mnoho. 

Smartphony dnes slouží jako multimediální hrací zařízení, stejně tak jako plnohodnotný 

počítač.  

Jazyková bariéra a místní kultura   

Mnoho backpackerů touží na svých cestách po autentické zkušenosti a poznání místní 

kultury. Tu poznáme nejlépe prostřednictvím místních obyvatel. Situace může být 

značně odlišná, cestujeme-li na venkově či ve městě. Dalším limitujícím faktorem může 

být neznalost místního jazyka či jisté obavy z mluvení s cizími lidmi na ulici. 

Prostřednictvím cestovatelských sociálních sítí můžeme kontaktovat místní obyvatele, 

kteří jsou ve stejné síti zaregistrování a zbavíme se tak obávaného oslovení náhodně 

kolemjdoucího. Na cestovatelské síti CouchSurfing, o které již byla řeč výše, je právě 

kulturní výměna jednou z ústředních vizí společnosti a skrze ni se má člověk podílet na 

tvorbě lepšího světa (CouchSurfing 2013). 

Jazyková bariéra je jedna z překážek, které mohou cestování významně zkomplikovat. Je 

třeba říct, že moderní backpacking je především záležitostí západní civilizace a zvláště 

oblíbený je v anglofonních zemích. Angličtina v současné době slouží jako lingua franca 

nejen ve vědě, technice, mezinárodním obchodu či diplomacii, ale samozřejmě také 

v cestovním ruchu. Pro nezávislého backpackera je tedy nutností znalost angličtiny na 

komunikativní úrovni. I přesto, že je angličtina světovým jazykem, zdaleka ne všichni 

tento jazyk ovládají a to ani ve známých a oblíbených backpackerských destinacích. 

Cestujeme-li do míst, kde si s angličtinou nevystačíme, je vhodné naučit se alespoň 

základy pro komunikaci v místním či jiném obecně srozumitelném jazyce. I v tomto 

případě nám mohou moderní technologie výrazně ulehčit život. Existuje nepřeberné 
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množství mobilních aplikací zaměřených právě na jazyky. Od klasických slovníků a online 

překladačů jako např. známý Google translate, přes offline překladače např. od 

společnosti Lonely Planet či slovníky zaměřené přímo na cestovatele. Vhodným 

příkladem takového slovníku je Tourist Language Learn & Speak. Jedná se o mobilní 

aplikaci, která obsahuje množství frází vhodných pro konkrétní situace, se kterými se 

backpacker na svých cestách potkává. K dispozici je několik desítek jazyků, čeština mezi 

nimi ale chybí. Aplikace obsahuje základních společenské fráze i užitečné věty využitelné 

v dopravě, ubytování, restauraci či v nemocnici. Fráze si můžete přehrát i s výslovností a 

v nouzi, kdy nejste schopni větu vyslovit, ji můžete přehrát přímo z mobilního zařízení. 

Při pobytu v cizí kultuře se můžeme potýkat i se zdánlivě banálními problémy, které nám 

ale mohou zkomplikovat život. Usnadnit nám ho naopak pomohou aplikace zaměřené na 

kurzy místních měn nebo třeba přepočet velikostí oblečení. 

3.3 Role Google a budoucnost technologií v cestovním ruchu 

Google  jako samostatný fenomén v oblasti internetu si jistě zaslouží i vlastní kapitolu 

zaměřenou na jeho produkty a cestování. Google je celosvětově známý především díky 

svému internetovému vyhledávači, a slovo googlit (googlovat) se stalo synonymem pro 

vyhledávání na internetu. Není divu, že mnoho produktů od Google patří mezi 

nejoblíbenější a nejpoužívanější i v oblasti cestování. 

Google se nedávno prosadil i na trhu tabletů. Ve spolupráci s taiwanskou společností 

Asus se jejich tablet Nexus stal jedním z nejprodávanějších na trhu. Jeho sedmipalcová 

varianta dostupná na českém trhu představuje ideální zařízení na cesty. 

Mezi nejnovější produkty Google jenž je dokonale využitelný v cestovním ruchu patří 

Google Goggles. K jeho provozu je potřeba smartphone s fotoaparátem, jenž je dnes 

jejich základní výbavou. Aplikace potřebuje přístup na internet, aby mohla porovnat 

fotografii známého místa s databází milionů jiných obrázků a určit tak, o jaké místo se 

jedná a vyhledat i potřebné informace o dané lokalitě. Použití této aplikace je stále 

poněkud omezené, neboť rozpoznatelných míst, objektů stále není dostatek, nicméně 

aplikace je stále ve vývoji, takže v budoucnu můžeme očekávat větší rozšíření. Pražský 
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hrad, Staroměstský orloj či hrad Karlštejn aplikace spolehlivě rozpozná. Google Goggles 

mimochodem dokáže i vyluštit známý hlavolam sudoku, který svým mobilem vyfotíte. 

Raketový nástup moderních informačních a komunikačních technologií dává cestování 

zcela nový rozměr. Rychlost, se kterou se objevují nové a lepší technologie je závratná. 

Nabízí se otázka, kdy se vývoj zpomalí či zastaví, nicméně míra využití technologií v 

nezávislém cestování v následujících letech nepochybně poroste stejně tak jako 

celosvětově roste podíl backpackerů k ostatním turistům. 

 Budeme tedy za pár let na cestách potkávat backpackery s brýlemi, které snímají 

prostředí kolem nich, analyzují ho a na displej promítají informace? Budeme za pár let 

schopni být kdekoliv na světě stále online a v kontaktu se svými blízkými doma. Zatím se 

podobnými úvahami můžeme setkat pouze ve sci-fi filmech, ale realita není příliš 

vzdálená. Málokdo by si před deseti lety představoval, že dnes budeme mít v kapse 

malou krabičku, se kterou můžeme telefonovat, navigovat, fotit a surfovat na internetu 

kdykoliv se nám zachce. I já, byť nejsem moc starý, si ještě pamatuji dobu bez mobilních 

telefonů, kdy televize v mobilu byla vizí jako z jiného světa a dnes se jedná o běžnou 

záležitost. 

Společnost Google představila projekt Google Glass. Jedná se o speciální brýle vybavené 

malým displejem a počítačem a mají za cíl nahradit klasické smartphony. Projekt je zatím 

plenkách. Google si od něj však slibuje revoluci v cestování i online komunikaci. 

(Google.com, 2013) 

Ne vždy je možné se na cestách připojit na internet. Zvláště pak v odlehlých oblastech, 

kde signál mobilních sítí prostě není. Britská společnost Inmarsat, poskytující satelitní 

hlasové a datové služby představila projekt Global Xpress, širokopásmové připojení přes 

satelit o rychlosti 50 mbps. Systém, založený na nové generaci satelitů, by měl být 

v provozu od roku 2014. Slogan „This will change everything“ (Tohle změní všechno) 

mluví sám za sebe. (Igx.com, 2013) 

Dalším problémem mobilních technologií je výdrž baterie. Žádný problém, vezměme si 

solární batoh. Jde o poměrně futuristické řešení a nepochybně bychom byli centrem 

pozornosti kamkoliv bychom přišli. Existují batohy a bundy se zabudovanými solárními 
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panely speciálně designované pro nabíjení mobilů, notebooků a dalších zařízení. Na trhu 

existuje hned několik firem, které se vývojem a výrobou podobných doplňků zabývají. 

Jsou to třeba BrickSun, Samsonite, Voltaic či Zegna (Solarbackpacking.com 2013).  

Všechny firmy se snaží zaujmout i stylovým designem. Možná již brzy se budeme na 

cestách s podobnými výrobky setkávat. 

3.4 Nevýhody technologií v backpackingu 

Je potřeba se zamyslet i nad nevýhodami může využití technologií v backpackingu, 

respektive spíše faktory, které limitují jejich větší rozšíření. Vysoké pořizovací ceny 

zařízení, obavy z drahého roamingu, odcizení telefonu, nedostatku mobilního internetu, 

nedostatečná výdrž zařízení na baterie či strach z poskytování informací cizím subjektům 

na internetu. To jsou faktory, které některé odrazují od většího využití smartphonů a 

mobilních aplikací při backpackingu. 

Vysoké pořizovací ceny jsou dávno minulostí. Na serveru Alza.cz, největším 

internetovém obchodu s elektronikou Česku, je momentálně nejlevnější plnohodnotný 

smartphone s operačním systémem Android, Alcatel One Touch, který stojí 1693 Kč. 

Nejlevnější základní tablet na trhu je možné pořídit již za 1451 Kč, s přijímačem GPS pak 

od 2499 Kč. (Alza.cz, 22.5.2013) Samozřejmě se jedná o ty nejjednodušší modely, i tak je 

ale v porovnání s náklady na cestování cena těchto zařízení zanedbatelná. Většina 

aktivních backpackerů dnes už vlastní smartphone, ne vždy jsou si ale vědomi všech 

možností jeho využití při cestování. 

Ztráty romantiky a požitku z cestování se obávají především praktikující klasičtí 

backpackeři, které moderní technologie příliš nezaujali a mají k nim vztah spíše 

rezervovaný. Ale možná právě tato rezervovanost a neznalost může být příčinou jejich 

strachu ze ztráty původního ducha cestování. Často se setkávám s názorem, že někdo 

nechce technologie využívat, protože nechce poskytovat osobní informace cizím 

subjektům na internetu. Myslím, že existovat dnes bez jakéhokoliv kontaktu 

s informačním technologiemi a především s internetem je poněkud komplikované. S 

faktem, že za sebou zanecháváme virtuální stopu bez ohledu na to, co na internetu 

děláme, se budeme muset smířit a využívat technologie s rozumem. 
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3.5 Technologie v propagaci cestovního ruchu 

Informační technologie v cestovním ruchu začínají hrát podstatnou roli a jejich význam 

bude nepochybně nadále růst. Poskytovatelé cestovních služeb si to v jisté míře 

uvědomují, nicméně je důležité, aby nezaspali. Jak už bylo řečeno v předchozích 

kapitolách, to, co backpackery spojuje, je především nezávislost a flexibilita a mobilita. 

Můžeme tedy usuzovat, že jsou v mnohem větší míře schopni a ochotni navštívit i místa, 

kam se klasický turista s cestovní kanceláří nedostane. Dalším předpokladem moderního 

backpackera je větší ochota užívat moderní informační technologie. Nicméně právě díky 

zvýšené mobilitě a vývoji technologií se životní styl západní civilizace zrychluje. 

V cestovním ruchu to má za následek na jedné straně vysokou koncentraci turistů 

v populárních destinacích a na straně druhé jejich nedostatek v odlehlejších a 

periferních oblastech i přesto, že turistické atraktivity periferních destinací mohou mít 

vysokou kvalitu. Jinak řečeno turisté prostě místa mezi významnými centry turistického 

ruchu ignorují. Z vlastní zkušenosti jsem to zaregistroval v Praze, kdy většina turistů, se 

kterými jsem mluvil, cestuje mezi velkými městy, jako jsou Berlín, Praha, Vídeň, 

Budapešť a často ani nevědí, jaká místa by mohli navštívit mezi zmíněnými městy. 

Především pak turisté z anglofonních zemí jako Kanada, Spojené státy či Austrálie mají 

zcela odlišné chápání vzdálenosti a města, které jsou od sebe vzdálena 4 hodiny vlakem, 

považují v podstatě za sousední a nepředpokládají, že by něco mohlo být mezi nimi. 

Jak tedy nalákat turisty do destinací méně známých. Evropská unie přispívá skrze své 

projekty na propagaci méně známých míst, což má za následek záplavu informačních 

center papírovými brožurami. Tento způsob nepovažuji za udržitelný. Pominu-li diskuzi o 

kvalitě předkládaných propagačních materiálů, z vlastní zkušenosti vím, že tento způsob 

propagace má nevalný efekt. Nejúčinnějším možným způsobem, jak nalákat backpackery 

do méně významných destinací je nepochybně propagace prostřednictvím informačních 

technologií. Základem jsou kvalitní webové stránky ve více jazycích, optimalizované pro 

mobilní telefony a často a pravidelně aktualizované. I sociální média hrají významnou 

roli v propagaci turistických destinací. Mimo vlastní web je tedy nezbytné spravovat i 

tzv. fan page na sociální síti Facebook, která je pro backpackery často jediným 

komunikačním kanálem. Obří podíl na propagaci cestovního ruchu budou mít i mobilní 

aplikace zaměřené na atraktivity daného regionu. 
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4. VLASTNÍ VÝZKUM 

Součástí práce je vlastní výzkum cestovatelského chování a využití informačních 

technologií a komparace českých a amerických backpackerů.  

4.1 Metodika výzkumu 

V rámci bakalářské práce bylo provedeno dotazníkové šetřené zaměřené na 

cestovatelské chování a využití technologií při cestování. Na podobný výzkum jsem 

v České republice nenarazil. Cílem výzkumu bylo v prvé řadě porovnat dvě velmi 

podobné skupiny cestovatelů, s tím že jediné, co je od sebe na první pohled odlišuje je 

jiný původ. 

Dotazník měl celkem 30 otázek. Celé znění dotazníku je k dispozici v příloze.  V dotazníku 

byly použity především uzavřené a polouzavřené otázky. Jen jedna byla otevřená a 

týkala se představ o využití informačních technologií v cestovním ruchu v budoucnosti. 

Co se týče uzavřených a polozavřených otázek, téměř všechny byly polytomické, tedy 

takové, kdy respondent může vybrat více možností a zároveň přidat i svoji vlastní 

odpověď.  

Dotazník byl vytvořen prostřednictvím online aplikace Google Drive. Jedná se o snadný 

program vhodný pro tvorbu dotazníků, jehož výsledky je možné exportovat do programu 

Microsoft Excel, ve kterém následně proběhlo zpracování výsledků, a pomocí 

kontingenčních tabulek byly vytvořeny grafy, které jsou popsány v kapitole 4.2 Výsledky 

výzkumu. Primární soubor dat k práci, případně znění dotazníku v anglické verzi 

poskytnu na vyžádání. 

Šíření dotazníku 

Dotazník byl šířen prostřednictvím internetu v elektronické podobě. Jako platforma 

k jeho šíření byla zvolena sociální síť Facebook. Samotné šetření bylo provedeno během 

pouhých 48 hodin. Cílem totiž bylo oslovit aktivní uživatele internetu v domácím 

prostředí. Oslovení respondenti jsou tedy připojeni k internetu v podstatě každý den. 

Dotazník jsem rozesílal osobní zprávou každému respondentovi zvlášť, výhodou 

takového způsobu je nepochybně větší odezva než v případě hromadných zpráv. I 
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z důvodu menšího množství respondentů byla snaha o co nejhomogennější skupiny s co 

největším množstvím společných faktorů. Všichni respondenti jsou tedy mladí studenti 

vysokých škol či jejich nedávní absolventi, jsou aktivními uživateli internetu a zkušení 

nezávislí cestovatelé. 

Profil respondentů 

Je potřeba zdůraznit, že zkoumaný vzorek není reprezentativní vzorek společnosti. Cílem 

výzkumu bylo porovnat dvě podobné skupiny cestovatelů, co se sociálního postavení, 

věkové struktury a vztahu k technologiím týče. Zvolil jsem způsob šíření pouze mezi lidi, 

které osobně znám, nikoliv metodu sněhové koule. Bylo osloveno 60 Američanů a 150 

Čechů, což jsou přibližně čísla nezávislých cestovatelů, které znám a vím o nich, že 

opravdu cestují. Díky tomu, že byl dotazník zaslán každému zvlášť, dosahovala kladná 

odezva přes 70 % u Američanů a přes 80 % u Čechů. Dotazník vyplnilo 43 Američanů a 

122 Čechů.  Byl kladen důraz na podobnost zkoumaných vzorků. Právě proto, že 

množství respondentů především těch amerických není příliš vysoké, snažil jsem, aby 

obě skupiny byly co nejpodobnější a výsledek byl relevantní. Obě skupiny jsou 

v průměru téměř stejně staré, věkový průměr u Čechů činí 22,7 roku, u Američanů 22,1 

roku. Věkový rozsah je opět téměř stejný, v případě Čechů 19 – 29 let a v případě 

Američanů 19 – 27 let. Dále všechny respondenty spojuje preference nezávislého 

cestování před cestováním s cestovní kanceláří a poměrně rozsáhlé cestovatelské 

zkušenosti. Jak již bylo řečeno, v neposlední řadě jsou všichni velmi aktivními uživateli 

internetu v případě, že jsou doma, což je poměrně důležitá informace při interpretaci 

míry jejich připojení k internetu v případě, že cestují. 
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Graf 1: Pohlaví a vysokoškolské vzdělání 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 1 znázorňuje podíl mužů a žen v obou vzorcích, přičemž poměr obou pohlaví v obou 

skupinách je téměř totožný. Dále je znázorněno vysokoškolské vzdělání, respektive 

množství těch, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní nebo na vysoké škole právě studují. 

V případě Američanů se jedná o  100 % vysokoškoláků a ve skupině Čechů je toto číslo 

na 96 %. 

Jak bylo řečeno, dotazník byl šířen přes Facebook, obě skupiny tak navíc spojuje základní 

vztah k technologiím, sociálním sítím a online komunikaci. 
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4.2 Výsledky výzkumu 

4.2.1 Technologické vybavení backpackerů 

Graf 2: Technologie na cestách 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 2 poukazuje na výrazné rozdíly mezi oběma skupinami, co se týče množství a druhů 

technologií, které s sebou backpackeři na cesty vozí. Mezi Čechy je stále 

nejrozšířenějším technologickým zařízením digitální fotoaparát, zatímco u Američanů 

pomyslné prvenství převzal smartphone. Je důležité si všimnout malého rozdílu co se 

týče digitálního fotoaparátu. Předpokládám, že tím, jak roste množství těch, kteří 

s sebou vozí smartphone a zároveň dochází k inovacím technologií a kvalitnějším 

fotografickým čipům v mobilech, bude množství digitálních fotoaparátů na cestách 

klesat.  

Překvapivým výsledkem je rozdíl v množství smartphonů mezi Čechy a Američany. 

Zatímco 84 % Američanů vozí smartphone, v případě Čechů je to pouze 54 %. Tento fakt 

se jistě promítá i v dalších částech výzkumu, kdy mnozí Češi nemohou využívat na 

cestách internet i kdyby chtěli. Tento jev je způsoben pravděpodobně větší finanční 

dostupností elektroniky, tedy i smartphonů ve Spojených státech. Vždyť firmy Apple a 

Google mají své centrály právě tam. 
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39 % Čechů oproti 26 % Američanů s sebou vozí MP3 přehrávač, tento rozdíl je také 

způsoben větším rozšířením smartphonů u Američanů, které mají MP3 přehrávač 

integrovaný, není proto nutné vozit ho zvlášť. 

Za největší pozornost stojí rozdíly v množství těch, kteří s sebou vozí tablet či notebook. 

U Američanů je to celých 67 %, zatímco jen 20 % Čechů. Signifikantní rozdíl je i v případě 

elektronických čteček, kdy pouze jeden Český respondent uvedl, že vozí čtečku 

elektronických knih, přičemž v případě Američanů je to 16%. Tento graf vypovídá o větší 

vyspělosti Američanů, co se využití technologií při cestování týče. 

Graf 3: Operační systém na smartphonu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 3 poukazuje na oblibu operačních systémů na smartphonech, kdy mezi Čechy drtivě 

převládá systém Android od Google a mezi Američany systém iOS od společnosti Apple. 

Tento rozdíl je dán nejen díky tradici a oblíbenosti produktů Google na českém trhu, ale 

podstatně  i díky tomu, že mobilní zařízení se systémem Android se díky většímu výběru 

smartphonů od různých značek a tudíž větší konkurenci dají pořídit výrazně levněji, než 

luxusnější iPhone od Apple.  
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4.2.2 Připojení k internetu 

Vzhledem k tomu, že výzkum proběhl přes sociální síť facebook během velice krátkého 

časového období, dostal se k těm cestovatelům, kteří v případě, že jsou doma, velmi 

aktivně využívají internet. O to zajímavější je zjištění, že při cestování jsou rozdíly mezi 

využitím internetu tak výrazné. Američané se na cestách připojují na internet mnohem 

častěji než Češi. Jak ukazuje graf 4, drtivá většina (90 %) Američanů se na cestách 

připojuje k internetu minimálně jednou denně. V případě Čechů je to pouze 26 % a 

celých 70 % Čechů se připojuje méně než jednou týdně.  

Graf 4: Připojení k internetu na cestách 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Předpoklad, že tak velké rozdíly jsou způsobeny právě tím, že Američané vlastní 

smartphone častěji než Češi a je pro ně proto jednodušší se k internetu připojit, není 

zcela správný, jak je zřejmé z grafu 5. Všichni, tedy 100 % amerických respondentů 

vlastnících smartphone jsou na cestách připojení minimálně jedno denně, zatímco 

v případě Čechů se smartphonem se celých 50 % připojuje k internetu maximálně 

jednou týdně. Domnívám se, že vysvětlení tohoto jevu je poměrně prosté. Češi víc než 

Američané míří na svých cestách do přírody a do hor, kde jsou možnosti připojení 

k internetu menší, respektive na něm v horách nejsou tak závislí a připojení nepotřebují. 
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Graf 5: Připojení k internetu u vlastníků smartphonu 

  

Zdroj: vlastní výzkum 

 

4.2.3 Rozpočet, plán a dopravní a ubytovací preference 

Graf 6: Rozpočet na jeden cestovní den 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na grafu 6 vidíme rozpočet backpackerů na jeden cestovní den. Rozdíly mezi Čechy a 

Američany jsou významné, nikoliv však překvapivé. Američané, jakožto obyvatelé 

ekonomicky vyspělejšího státu mají i vyšší průměrný rozpočet než Češi. Tento fakt je 

další příčinou rozdílů rozdílů v ostatních oblastech. 
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Graf 7: Plánování cesty 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 7 ukazuje, že jen malé procento respondentů cestuje zcela bez plánu. Naprostá 

většina uvedla, že mají své cesty přibližně naplánovány a nechávají si prostor pro 

případné změny. Zajímavým, byť nepříliš výrazným rozdílem je ukazatel detailního plánu. 

Američané v poměrně větší míře (19 %) detailně plánují svoji cestu. Možné vysvětlení je 

takové, že pro Čechy je cestování do zahraničí poměrně běžná věc a jsou tak více zvyklí 

na cizí prostředí, ve kterém se lépe zorientují, zatímco někteří Američané, protože 

prostředí znají hůře, raději plánují vše do detailu, aby je v průběhu cesty nepřekvapila 

nějaká nepříjemná situace. 
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Graf 8: Rezervace ubytování                                Graf 9: Rezervace dopravy 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Co se obecných rozdílů ve způsobu rezervace týče, Češi rezervují mnohem méně než 

Američané. Více než 50 % Čechů ubytování nebo dopravu nerezervuje. Ti, kteří rezervují, 

tak především před cestou, v menší míře pak v průběhu cesty. Opět je to částečně dáno 

obecně nižší mírou připojení k internetu v průběhu cesty u Čechů. Američané rezervují 

mnohem více a to v drtivé většině před cestou, ale kolem poloviny jich rezervuje 

ubytování i dopravu v průběhu cesty. Dalšími faktory, které tento jev způsobují, jsou 

odlišné preference při výběru dopravy i ubytování. Češi ve větší míře preferují spaní 

venku a autostop (graf 10), tudíž nejsou nuceni do rezervací.  

Graf 10: Preferovaný způsob dopravy 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Z grafu 10 je zřejmé, že Američané při cestování po Evropě dávají přednost vlaku či 

autobusu. Mizivou oblibu má mezi Američany autostop, který je u Čechů naopak ještě 

oblíbenější než autobus. Rezervovanost Američanů vůči autostopu by mohla být dána 

několika faktory. Prvním je strach ze stopování způsobený jeho špatnou pověstí ve 

Spojených státech, ale také menší tradice stopování, větší vzdálenosti, i větší závislost na 

svém vlastním autě v Americe, proto i v Evropě raději volí jiný druhy dopravy. 

Graf 11: Preferovaný typ ubytování 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na grafu 11 vidíme preferovaný typ ubytování. Opět můžeme pozorovat obrovský rozdíl 

mezi Čechy a Američany. Drtivá většina (74 %) Čechů uvedla, že jako jeden 

z preferovaných typů ubytování, dá-li se mluvit o ubytování, je u nich spaní venku, 

případně ve stanu, zatímco pouze 5 % Američanů by preferovalo tuto variantu. U všech 

ostatních typů ubytování převahuje obliba mezi Američany. I zde se pravděpodobně 

projevuje fakt, že čeští backpackeři častěji jezdí do přírody. Dalšími faktory jsou 

nepochybně horší finanční situace a v neposlední řadě i větší romantičnost backpackingu 

u Čechů.  
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Graf 12: Výhody nezávislého cestování 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Na grafu 8 vidíme odpovědi respondentů ohledně výhod nezávislého cestování. Češi vidí 

hlavní výhodu ve volnosti tohoto stylu cestování a více než Američané považují cenu za 

výhodu nezávislého cestování. Pro Američany je největší výhodou flexibilita. Je možné, 

že mladí Češi mají od svých rodičů, kteří nemohli volně cestovat do zahraničí stále ještě 

zakódovanou informaci, že cestování nemusí být zcela běžnou součástí života, proto si 

více váží volnosti. 
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4.2.4 Backpackerská identita 

Graf 13: Backpackerská identita 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Poměrně zajímavým ukazatelem je fakt, jak sami sebe backpackeři při cestování 

nazývají. Otázka byla položena pouze co se anglického termínu týče. Bohužel tak není 

možné zjistit, jak se Češi nazývají česky. Mezi samotnými backpackery není pojem 

backpacker příliš rozšířený a užívaný a paradoxně se tak častěji nazývají Češi (27 %) než 

Američané (9 %) přestože z vlastní zkušenosti vím, že česky mluvící cestovatel pojem 

backpacker mnohdy ani nezná a neví, co znamená. V obou skupinách je nejrozšířenějším 

pojmem traveler následovaný výrazem tourist. Ostatní pojmy jako hitchhiker, explorer, 

adventurer, couchsurfer či visitor byly záležitostí jedinců. 

Ještě zajímavější jsou grafy 14 a 15, kde můžeme porovnat backpackerskou identitu mezi 

cestovateli registrovanými v nějaké cestovatelské sociální síti a těmi, kteří v žádný 

cestovatelské sociální síti registrování nejsou. U registrovaných (graf 12) je stále 

nejoblíbenějším výrazem traveler, oblíbenější u Američanů (79 %) než u Čechů (43 %). Je 

třeba si všimnout, že ani jeden registrovaný americký respondent sám sebe nenazývá 

výrazem tourist. 
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Graf 14: Backpackerská identita registrovaných v sociálních sítích 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 15: Backpackerská identita neregistrovaných v sociálních sítích 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Američanů se v tomto případě nazývá tourist což je ve srovnání s 0 % registrovaných 

poměrně zajímavý ukazatel. Podobný, byť méně výrazný je trend i u Čechů, kde z 11 % 

registrovaných se 41 % neregistrovaných nazývá v zahraničí tourist. Je třeba si ale 

uvědomit, že chápání významu anglických pojmů se může u Čechů i Američanů trochu 

lišit. 

Zdá se, že backpackerskou identitu výrazně ovlivňuje zapojení do cestovatelských 

sociálních sítí. Rozdíly mezi registrovanými a neregistrovanými členy cestovatelské sítě 

CouchSurfing se zabývala Hásova (2012), rozdílům v chápání vlastní identity však 

nevěnovala pozornost. Je otázka, zda tuto identitu formují samotné cestovatelské sítě, či 

pouze přitahují a sdružují ty cestovatele, jejichž identita již byla zformována dříve. Této 

problematice doposud nebyla věnována v odborném výzkumu dostatečná pozornost. 
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4.2.5 Mobilní aplikace a cestovatelské informace 

Graf 16: Uživatelé mobilních cestovatelských aplikací 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Další ukazatel, na kterém je pozorovatelný velký rozdíl mezi Čechy a Američany je míra 

využití cestovatelských aplikací (graf 16) na smartphonu či tabletu. Pouze 19 % Čechů 

tyto aplikace alespoň výjimečně používá, zatímco u Američanů se jedná o 63 %. Je to 

dáno nejen nižším počtem Čechů se smartphone, nižší mírou připojení k internetu na 

cestách, ale také špatnou informovaností o možnostech aplikací v České republice. 

Osobně jsem si nevšiml, že by jim česká média věnovala tak velkou pozornost, jako to 

dělají velká zahraniční média především v anglofonních státech. 
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Graf 17: Preferované zaměření cestovatelských aplikací 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Z grafu 17 je zřejmé, že pro Čechy jsou důležité aplikace pro vyhledávání dopravy, ubytování a 

průvodcovské aplikace. Američané tyto aplikace vyžadují méně, možná právě proto, že aplikace 

na dopravu a ubytování již existují a sami je využívají. Američané jsou rodilí mluvčí anglického 

jazyka, jenž je dnes jako lingua franca hlavním jazykem cestovního ruchu. Přesto, nebo možná 

právě proto, mají často problémy s komunikací s místními obyvateli v destinacích, kde angličtina 

není všeobecně rozšířeným jazykem. Ve větší míře než Češi by tedy ocenili aplikace zaměřené 

právě na jazyky. 

 

Graf 18: Zdroje cestovatelských informací 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Češi

Američané

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

přátelé papírové 
průvodce

cestovatelské 
blogy

sociální síť cestovatelské 
servery

Češi

Američané



49 
 

Poměrně zajímavé výsledky můžeme sledovat v grafu 18, který se týká zdroji 

cestovatelských informací. Polovina respondentů z obou skupin stále preferuje papírové 

průvodce a cca čtvrtina jich čte cestovatelské blogy. První znatelný rozdíl je v přátelích, 

jako zdroji cestovatelských informací. Jednoznačně je to v obou skupinách 

nejpreferovanější zdroj. Američané (81 %) však dají na přátele víc, než Češi (67 %). Další 

výrazné rozdíly můžeme pozorovat u sociálních sítí a cestovatelských serverů. Oběma 

zdrojům dávají větší přednost Američané, největší rozdíl pak je u cestovatelských 

serverů, kdy je za dobrý zdroj informací považuje 65 % Američanů a pouze 22 % Čechů. 

Za hlavní příčinu těchto rozdílů považuji fakt, že většina kvalitních cestovatelských 

serverů i informací na sociálních sítích je anglicky. Češi proto preferují zdroje v češtině, 

protože znalost angličtiny u Čechů je omezená. 

 

4.2.6 Preferované regiony a délka cesty 

Graf 19: Preferované evropské regiony 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Graf 19 ukazuje preferované evropské regiony mezi respondenty. Bylo možné 

zaškrtnout více možností, je tedy zjevné, že u Čechů jasně preferovaný region 

neexistuje. Střední, západní i jižní Evropa získaly téměř stejné procento odpovědí. U 

Američanů jsou preferované regiony více zřejmé. Je potřeba říct, že většina respondentů 

navštívila všechny regiony kromě severní Evropy. Západní Evropa získala o něco větší 

preference než střední. Američané v Evropě nejčastěji cestují právě do západní a střední 
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Evropy. Limitujícím faktorem této otázky je to, že ne vždy jsou Američané schopni jasně 

tyto regiony odlišit. Poměrně vysoká preference východní Evropy může být způsobena 

tím, že středoevropský prostor považují právě za východní Evropu. 

Graf 20: Počet zemí u backpackerů 60-      Graf 21: Počet zemí u backpackerů 60+ 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Grafy 20 a 21 znázorňují počet navštívených evropských zemí u backpackerů, kteří 

během posledních čtyř let strávili cestováním po Evropě více než 60 dní (graf 20) a méně 

než 60 dní (graf 21). U obou skupin můžeme pozorovat stejný trend. Češi při stejném 

počtu dní strávených v zahraničí navštívili v průměru méně zemí než Američané, 

přestože bychom si mohli myslet, že cestování po Evropě je dnes poměrně snadné a 

zvlášť pro obyvatele středoevropského prostoru není problém cestovat za poznáním do 

různých zemí.  

Myslím, že tento jev poměrně dobře vypovídá o cestovatelském chování českých 

backpackerů. Je zřejmé, že typická backpackerská cesta, tak jak ji definoval Sorensen 

(2003), jejíž hlavním předpokladem je delší a vícedestinační itinerář, je u Čechů méně 

obvyklá než u Američanů. Češi pravděpodobně dávají přednost cestám do menšího 

počtu zemí na delší dobu, případně rádi navštěvují stejné země opakovaně, na rozdíl od 

Američanů, kteří tíhnou spíše k návštěvě co nejvíce destinací v různých evropských 

zemích. Ostatně Evropu spíše než Češi berou jako jeden celek. Tento fakt mohu potvrdit 
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i vlastní zkušeností. Bohužel jsem do dotazníku nezařadil otázku na průměrný počet zemí 

navštívených při jedné cestě, která by tento jev potvrdila. 

4.2.7 Představy o budoucnosti technologií v cestovním ruchu 

Poslední otázka v celém dotazníku byla jako jediná otevřená a týkala se vize využití 

informačních technologií v cestovním ruchu v horizontu deseti let. Vzhledem k tomu, že 

otázka byla zařazena až na úplný závěr dotazníku, některé odpovědi byly poměrně 

stručné, i tak ale došlo přibližně 120 relevantních odpovědí. Objevily se mezi nimi 

futuristické vize, reálné představy i přání, jak by budoucnost cestování mohla vypadat. 

Shrnutí představ o budoucnosti technologií v cestovním ruchu, včetně srovnání představ 

Čechů a Američanů s možnou interpretací je věnována tato kapitola. 

Mezi nejčastější představy jak mezi Čechy, tak i Američany byl především levnější, 

rychlejší a dostupnější mobilní internet a zároveň zmiňují stále větší rozšíření 

bezdrátového internetu prostřednictvím wifi, především ve městech. Ve spojení s lepší 

dostupností internetu respondenti obou skupin uvedli jako hlavní výhodu snazší 

možnosti rezervace dopravy, ubytování a dalších aktivit a především výhodu, že nebude 

nutné plánovat výlet výrazně v předstihu a bude snazší vše organizovat operativně 

v průběhu cesty. 

Češi mnohem více než Američani vidí budoucnost ve větším rozšíření chytrých telefonů, 

to je způsobené pravděpodobně proto, že je zde stále výrazně menší procento Čechů. 

Kteří vlastní chytré telefony. Obě skupiny zmiňují také větší rozšíření cestovatelských 

aplikací, i když i zde se projevuje fakt, že procento Čechů využívajících cestovatelské 

aplikace je menší než u Američanů, Češi proto častěji zmiňují zaměření aplikací, která již 

existují jako např. vyhledávání dopravy a ubytování, či průvodcovské aplikace, zatímco 

Američané v tomto případě častěji zmiňují integraci zmíněných funkcí do jednodušších a 

přehlednějších aplikací a především zaměření aplikací na zájmy a potřeby konkrétního 

uživatele. Obě skupiny shodně píší o zmenšování a miniaturizaci mobilních zařízení, 

přestože aktuální trend na trhu smartphonů je opačný a kvůli většímu displeji se zařízení 

naopak zvětšují. Češi, na rozdíl od Američanů kladou důraz na nutnost větší výdrže 

mobilních zařízení na baterie. 
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Co se sociálních sítí týče, i zde je patrný rozdíl mezi představami Čechů a Američanů. 

Češi si ve větší míře představují obecné rozšíření sociálních sítí a zdůrazňují možnost 

okamžitého sdílení fotografií a videí z cest, zatímco Američané tyto aktivity již ve větší 

míře provozují a upozorňují na užitečnost sociálních sítí zaměřených na konkrétní 

zájmové skupiny. Obě skupiny předpovídají nárůst popularity hostitelských sítí. 

Respondenti z obou skupin nezapomínají na navigaci a mapy, které by v budoucnu měli 

být sofistikovanější a propojeny se sociálními sítěmi, cestovatelskými servery s možností 

promítání videí a fotografií přímo v mapě, 3D vizualizace měst a později i přírody. S tím 

je zároveň vyjádřena obava přílišné virtualizace cestovního ruchu. Především mezi Čechy 

se vyskytují názory, že klasické papírové mapy budou v budoucnu nahrazeny digitálními. 

Češi také upozorňují na potřebu kvalitnějších map v méně turistických destinací. 

Znatelný rozdíl mezi Čechy a Američany je v obecném chápání vlivu technologií na 

cestovní ruch. Češi se zdají být výrazně konzervativnější a zmiňují úpadek cestovního 

ruchu, díky jeho „přetechnologizaci“ a cítí obavu ze ztráty volného ducha a romantismu 

při cestování a zároveň doufají, že budou stále místa, kam bude možné jet i bez nutnosti 

být závislý na technologiích. Mezi další přání patří návrat ke kořenům, oproštění se od 

technologií, rozvoj stopování. Na druhou stranu Američané vidí technologie jako 

pomocníka pro navazování reálných kontaktů a kvalitnější cestovatelské zážitky. Tyto 

rozdíly v chápání technologií by mohly způsobeny tím, že míra využívání technologií je 

mezi Američany dlouhodobě vyšší a určitá virtualizace mezilidské komunikace je na 

vrcholu, či se k němu rychle blíží, zatímco mezi Čechy obliba technologií v komunikaci 

teprve stoupá. 

Mezi další názory patří lepší lokalizace aplikací a serverů a sofistikovanější aplikace 

zaměřené na jazyky, větší propojenost různých odvětví, živé blogy, nový fenomén 

cestovatelských celebrit a sledování jejich cest online, odklon od notebooků, přes 

tablety ke smartphonům, elektronizace vstupenek a jízdenek, globalizace cestovních 

kanceláří a úpadek těch malých, lepší cestovatelské servery pro jednotlivé regiony, 

pomoc aplikací při řešení výjimečných situací jako jsou nehody či zranění, objevilo se i 

přání lepšího mezikontinentálního spojení. 
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Sci-fi představy o teleportu či robotech byly ojedinělé. Objevily se i pesimistické vize jako 

kolaps systému či omezení cestování z politických důvodů. Mezi úsměvné vize patří 

např. GPS vysílače pro medvědy a možnost zobrazení jejich lokace pro větší bezpečnost 

backpackerů při pohybu v přírodě. Zmíněny byly i aplikace typu Google Glass či Google 

Goggles. 

4.3 Shrnutí výzkumu  

Přestože jsem se nevyvaroval některých chyb při sestavování dotazníku, díky kterým se 

mi nepodařilo zjistit více geografických odlišností zkoumaných vzorků, myslím, že 

výzkum byl přínosný a zjištěné výsledky relevantní. Hlavním zjištěním výzkumu je to, že 

rozdíly v cestovatelském chování mezi dvěma podobnými skupinami Čechů a Američanů 

jsou v mnoha ohledech značné. I díky nově nabytým zkušenostem vidím velký potenciál 

v dalším výzkumu.  

Američtí backpackeři se jeví jako technologicky výrazně zdatnější. Při svých cestách po 

Evropě preferují lépe naplánovaný, delší a vícedestinační výlet. Ubytování i dopravu 

spíše než Češi rezervují před cestou a v jejím průběhu. Výrazně víc než Češi se připojují 

na cestách na internet a mnohem častěji s sebou vozí tablet či notebook. Čeští 

backpackeři se zdají být v tomto ohledu poněkud zaostalí, nicméně netvrdím, že by 

právě nižší míra využití informačních technologií byla znakem jejich zaostalosti. Myslím 

si, že Češi stále dávají přednost romantickému cestování, které berou jako odpočinek od 

rychlého a stresujícího a technologiemi prostoupeného života doma.   

Pokud bychom nějakým způsobem chtěli český a americký styl nezávislého cestování 

definovat a oba styly od sebe odlišit, nabízí se tak výborná příležitost demonstrovat  

rozdíl mezi backpackerem a flashpackerem na reálném příkladu. Tak, jak je to chápáno 

v doposud psané literatuře s tím rozdílem, na který jsem pouzoval již v teoretické části, 

že stále méně záleží na věku. Spíše než ke stárnutí backpackerů a jejich postupné 

přeměně ve flashpackery dochází ke všeobecnému nárůstu množství flashpackerů a 

jejich většímu věkovému rozsahu na úkor klasických backpackerů.  
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5. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce měla za cíl především představit backpacking jako formu 

cestovního ruchu a ukázat praktické využití moderních informačních a komunikačních 

technologií při cestování, nastínit možné trendy do budoucna a upozornit na potenciál, 

který se v tomto způsobu cestování skrývá. 

Cílem obecného rámce bylo poukázat na hlavní faktory, které ovlivnily vývoj 

backpackingu v posledních čtyřech dekádách a popsat klíčové charakteristiky 

backpackingu jako specifického flexibilního a mobilního stylu cestování. Zároveň jsem se 

věnoval i nejmodernějším trendům v backpackerské literatuře, tedy objevu 

flashpackingu, jakožto luxusnější formě backpackingu, okrajově pak charakteristikám 

dalších možných backpackerských stylů. Přínosem je zjištění, že backpacking jako styl 

cestování má mnoho podob a jeho definice je buďto problematická nebo příliš obecná. 

Je potřeba pohlížet na backpackery jako na výrazně heterogenní skupinu obyvatel, 

jejichž styl cestování se může v mnohém lišit. Co je spojuje je touha po volnosti 

nezávislosti a flexibilitě při cestování. 

Centrální část měla za cíl ukázat praktické využití mobilních technologií při cestování 

srozumitelnou a přehlednou formou. Uvědomuji si, že téma využití technologií 

v backpackerském prostoru by si zasloužilo hlubší prostorovou analýzu zaměřenou na 

konkrétní problematiku. Tuto část je potřeba brát jako ilustrační základ pro další práci, 

nicméně věřím, že pro ty, kteří doposud o technologiích v cestování neměli dostatek 

informací, byla i tato kapitola přínosná. 

Přínosem uskutečněného výzkumu bylo mimo srovnání dvou cestovatelských skupin 

především to, že jakožto jeden z prvních výzkumů zabývajících se tímto tématem v České 

republice. Na začátku práce byly položeny dvě výzkumné otázky, týkající se povědomí o 

možnostech využití informačních technologií při cestování a rozdíly v cestovatelském 

chování mezi Čechy a Američany.  

Mezi sledovanými skupinami jsou v mnoha ohledech výrazné rozdíly, které byly 

interpretovány. Ne všechny otázky, které v dotazník obsahoval, byly zpracovány ve 

výsledcích. Možná by bylo lepší, aby zaměření dotazníku bylo zúženo na konkrétní 
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problematiku, která by byla rozebrána více do hloubky, nicméně i tak považuji výsledky 

za relevantní a podnětné a myslím, že vhodně poslouží jako východisko k dalším 

výzkumům zaměřeným na konkrétní problémy backpackingu. 

Výzkum technologií v cestovním ruchu je teprve na začátku a právě technologie budou 

nepochybně jedním z klíčových předmětů výzkumu. Další výzkum by se mohl zaměřit na 

vliv technologií na konkrétní destinace, společenské skupiny či segmenty cestovního 

ruchu. Zvláštní pozornost by měla být věnována vlivu technologií na marketing 

v cestovním ruchu a další výzkumy by tak mohly napomoci ke vhodnému zaměření 

marketingu na cílové skupiny. Co se týče cestovatelského chování, rád bych se věnoval 

výzkumu identity backpackerů, které jsem se ve výzkumu dotkl jen okrajově. 

Na závěr je třeba říct, že backpacking jako styl cestování a stejně tak i využití moderních 

informačních technologií nejsou aktivity pro každého. Hlavním faktorem, který formuje 

cestovatelský styl je především samotný životní styl jedince, jeho povaha a v tomto 

případě i vztah k technologiím. Každý sdílí poněkud odlišnou představu o nezávislém 

cestování. Je tedy možné ho definovat pouze v těch nejobecnějších obrysech a 

podotýkám, že jeho ambicí není zastínit další druhy cestovního ruchu.  Díky informačním 

technologiím si však dovolím tvrdit, že se provozování backpackingu stává výrazně 

jednodušším a pohodlnějším a dostupným tak stále většímu množství lidí.  

Doufejme, že moderní informační a komunikační technologie v cestovním ruchu budou 

sloužit nikoliv jako prostředek k virtualizaci cestování, ale především jako pomocník k 

jednodušší realizaci vlastních cílů a plánů a věřím, že nebudeme technologiemi zcela 

pohlceni a stále bude prostor na to kriticky hodnotit jejich roli v cestovním ruchu. Touto 

bakalářskou prací můj zájem o toto téma jednoznačně nekončí.  
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Příloha 1: Dotazník v českém jazyce 



 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 


