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Každá nově vyšlá monografie z pera slovenských sociologů je v oboru velkou událostí. Konečně! Opět si 
na chvíli oddychneme při prvním pohledu na nový obal a vzájemně se utěšujeme, že slovenská sociologie 
stále žije. Bohužel se na její produkci dá až příliš často uplatnit Allenův bonmot o „patnácti minutách 
slávy.“ Zpočátku velké nadšení se mění na další nenaplněné očekávání, které je vystřídáno konečným 
stádiem věčného zapomnění. Stádium věčného zapomnění je přerušeno pouze v případě, že si potřebujeme 
rozšířit seznam citací vlastního článku. Obávám se, že podobný osud lze očekávat i u nové knihy Ivana 
Chorváta Cestovanie a turizmus v zrkadle času. Částečně oprávněně, částečně nikoliv. Začněme nejprve z 
té lepší stránky. Tak především, Chorvátova monografie vyšla jako závěrečný výstup grantového projektu 
VEGA. To, co by mělo být běžnou praxí, je bohužel ve slovenské sociologii světlou výjimkou. Zároveň I. 
Chorvát jde proti proudu současného trendu orientovat se na aplikovaný výzkum, který, a na to jako 
sociologové nesmíme zapomínat, je více či méně ovlivněn objednávkou zadavatele. Autor se jako jeden z 
mála orientuje na sociologickou teorii a za to mu patří velký dík. Již delší čas se zaměřuje na sociologii 
turismu a k tomuto tématu napsal již řadu studií. Na rozdíl od nich se však v této knize zaměřuje nikoliv na 
význam turismu z perspektivy soudobé společnosti, nýbrž na historické „východiska vzniku a rozvoje 
organizovaného turismu“. (s. 8) V úvodu autor připomíná, že sociologie turismu zůstává na Slovensku 
stranou pozornosti, čímž nepřímo vyzdvihuje svoje výsadní postavení a nutno dodat, že naprosto právem. 
V následujících pěti kapitolách prezentuje historický vývoj a význam turismu od antiky až po období 
komunismu ve druhé polovině 20. století. Hlavní pozornost je soustředěna na období vzniku moderního 
turismu ve Velké Británii (19. století) a také na Slovensku (začátek 20. století). Chorvát zde rozebírá jednak 
filozofické východiska vzniku moderního turismu (vliv romantismu na vnímání přírody), tak následně i 
jeho sociální příčiny (rozvoj lázeňství, vznik organizované turistiky, institucionalizace volného času a 
placené dovolené). Avšak pro čitatele rozhodně nejzajímavější je čtvrtá kapitola popisující vznik 
moderního turismu a cestovního průmyslu na Slovensku, který je spojen s budováním turistických středisek 
ve Vysokých Tatrách. Kapitola obsahuje řadu zajímavých poznámek a dobových údajů (např. o rozvoji 
horolezectví v Tatrách, o nabídce cestovní kanceláře Čedok nebo o sporu o intenzitě výstavby souvisejícím 
s rozvojem služeb cestovního ruchu), které obzvláště v posledním případě mají velkou vypovídací hodnotu 
právě v současné době, kdy se odehrává podobný spor v souvislosti s dalším rozvojem cestovního ruchu 
v Tatrách. 
 Na druhou stranu ovšem existuje řada důvodů, proč knihu po jejím přečtení zase rychle založit. Podle 
mého názoru největším problémem knihy je její roztříštěnost, která pramení ze snahy postihnout co nejvíce 
historicko-společenských souvislostí na co nejméně stranách. Autor tedy nemůže jinak, než se dotýkat 
jednotlivých problémů velmi zkratkovitě a tudíž povrchně. Kniha je nejvěrohodnější v místech, kde je 
nejkonkrétnější (již zmiňovaná kapitola o vývoji turismu na Slovensku), naopak v ostatních kapitolách 
odborný čtenář získává dojem, že autor pouze reprodukuje hlavní teze jiných autorů bez toho, aby měl více 
prostoru je přiblížit a interpretovat.  Chorvát rovněž až příliš často používá klasické sociologické fráze, jako 
je např.: „zasadit problematiku turismu do širšího historického a kulturního rámce“, což jen umocňuje 
získaný dojem ze zkratkovitosti a schematičnosti. Navíc se autor na některých místech dopouští určitých 
nepřesností. Uvedu alespoň dva příklady. Hned v úvodu se jako sporná jeví poznámka o nevýznamnosti 
sociologie turismu ve světové sociologii a hlavně stručný exkurz hlavních děl sociologie turismu, který 
smíchává autory věnujícím se fenoménu turismu jako takového s autory pracujícími se sociologickými 
metaforami přiřazujícími současnému postavení jedince v současné společnosti roli cizince nebo tuláka 
(Bauman, Maffesolli). Bauman a Maffesolli nemají se sociologií turismu tak, jak ji autor v knize popisuje a 
podle toho, z kterých autorů vychází, nic společného. Pokud se autor domnívá opak, měl toto své 
přesvědčení doložit. Další nepřesnost souvisí s překladem a významem anglického slova „sightseeing“. 
V tomto významu odpovídá slovo „sight“ spíše než pohledu památce, která stojí za vidění a uchování 
v paměti. Pro moderního cestovatele totiž není důležitá pouze současnost, tedy „vnímání okolí 
prostřednictvím jednotlivých samostatných pohledů (D.K. „sights“)“ (s. 50), ale také minulost, tedy 
uchovávání vzpomínek na „pamětihodné“ události a artefakty z cestování. Koneckonců sám autor dodává, 
že cestováním se rozrůstá „sbírka viděného“ a právě touha sbírat estetické a emocionální zážitky 
z pamětihodných míst („sightseeing“) se tak stává primárním důvodem cestování (s. 51). Podle Chorváta 
důraz na vizuální stránku cestování souvisí se změnou vnímání přírody pod vlivem romantismu 19. století. 
Se samotným rozvojem moderního turismu však romantismus souvisí pramálo. Právě naopak. Vznik orga-
nizovaného turismu a zlepšení dostupnosti cestování pro nové vyšší vrstvy (buržoazii) znamenal pro starou 
elitu (aristokracii), pro níž bylo cestování záležitostí potvrzení sociálního statusu, zbavení cestování její 
autentičnosti a „romantičnosti“. Tak vznikla později hojně užívaná dichotomizace cestovatele a turistu, 
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odlišující „autentické kulturní cestování“ spojené s objevováním a poznáváním, od komerčního turismu, 
založeného na „pouhé“ spotřebě volného času prostřednictvím organizovaných zájezdů. Chorvát se však 
hlouběji nezamýšlí nad důsledky demokratizace cestování a podkapitolu o dichotomizaci cestovatele a 
turismu končí následujícím paušálním shrnutím: „Hromadné pobyty v přímořských anglických letoviscích 
je možné chápat jako důsledek průmyslové revoluce a jejich hlavních procesů, tj. industrializace a 
urbanizace. Turismus se koncem 19. století stává pravidelnou, formalizovanou a institucionalizovanou 
formou úniku z napětí, starostí a stresů moderní industriální společnosti.“ (s. 73) Tento citát ilustruje, jak se 
autor schovává za tradiční sociologické fráze, které souvislosti více zamlžují, než odhalují. Vzniká např. 
logická otázka, kterou sociální skupinu má na mysli. Proletariát nepřichází do úvahy, jelikož institut 
placené dovolené pro zaměstnance byl zaveden až ve 20. letech 20. století (s. 75) a na druhé straně asi 
těžko lze o buržoazii tvrdit, že pro ní turismus představoval únik ze stresů moderní industriální společnosti.  
 Po přečtení Chorvátovy knihy zůstává ve čtenáři více otázek než odpovědí. Tyto otázky ovšem 
nepramení ze snahy autora vést čtenáře k zamyšlení, ale jsou důsledkem nedotažených myšlenek a 
zkratkovitých frází. Kniha balancuje na hraně historické statě a sociologické studie, ale není vlastně ani 
jedním, ani druhým. Na to, aby byla historickým exkurzem, obsahuje příliš málo dobových údajů a faktů, a 
na to, aby byla sociologickou studií, ji chybí hlubší analýza sociálních jevů souvisejících se vznikem a 
rozšířením moderního turismu. S tím souvisí i dost alibistická práce s literaturou. Autor s jinými autory 
nepolemizuje, neinterpretuje je, pouze reprodukuje. Bohužel, tento jev je obecně velkým neduhem 
slovenské sociologie, který začíná už při studiu sociologie na vysoké škole. Jestliže studenti sociologie 
nebudou vedeni k polemickému a argumentačně podloženému psaní a jestliže jejich učitelé nebudou 
schopni přihlásit se v zájmu zachování objektivity k určitému sociologickému směru, potom sociologické 
texty budou jen o „papouškování“ cizích myšlenek. Potom však hrozí, že sociologie ztrácí svou úlohu 
bourat zaběhlé představy a stereotypy a naopak bude zkostnatělou konformní vědou, která tyto stereotypy 
podporuje. 
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