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Turizmus je fenoménom, ktorý zasahuje takmer každého človeka. Je veľmi úzko spätý s každodenným 
životom a so súčasnosťou. Z dôvodu jeho rozsahu má signifikantné dopady na život jednotlivca, ako aj 
spoločnosti. Napriek tomu odborný záujem o tento fenomén v kontexte spoločenských vied ešte len naberá 
na intenzite a odborných akademických publikácií či analýz domácej proveniencie nie je dostatok. 
Publikácia Ivana Chorváta Cestovanie a turizmus v zrkadle času predstavuje jednu z prvých 
komplexnejších publikačných lastovičiek z oblasti štúdia turizmu nielen v rámci sociológie, ale aj v rámci 
sociálnych vied na Slovensku ako takých. Je vôbec prvou publikáciou domácej proveniencie, ktorá sa 
históriou turizmu zaoberá. Práca je jedným z výstupov grantového projektu VEGA 1/2493/05 Fenomén 
cestovného ruchu (turizmu) v súčasnej spoločnosti – sociologická analýza. Nedostatok odbornej spolo-
čenskovednej literatúry na túto tému je dôsledkom relatívne neskorého záujmu o turizmus v spoločenských 
vedách vo svete aj na Slovensku. V rámci svetovej sociológie či antropológie turizmus vystúpil intenzívne 
ako samostatný predmet štúdia do popredia až relatívne nedávno – v 70. rokoch 20. storočia. Autor takto 
prispieva ku štúdiu turizmu v sociálnych vedách v našom domácom akademickom priestore.  
 Ambíciou publikácie, ako autor v úvode publikácie sám uvádza, je analýza a spracovanie počiatočných 
východísk, z ktorých turizmus vyvstal a analýza rozvoja organizovaného turizmu. I. Chorvát v publikácii 
približuje cestovanie v rôznych obdobiach dejín. Venuje sa tým aspektom cestovania, ktoré sa považujú za 
korene turizmu, za jeho obdoby v dobovom kontexte kým ešte nenadobudol formu, v akej ho poznáme 
dnes. Publikácia približuje cestovanie a turizmus v európskom kontexte so špecifickým dôrazom na Veľkú 
Britániu, keďže organizovaný turizmus vznikol práve tam. Práca má opisný charakter, autor pracuje so 
širokým záberom zdrojov. Cestovanie približuje od obdobia antiky, staroveku cez stredovek až do roku 
1945, pričom jednu kapitolu venuje analýze funkcie turizmu v totalitných režimoch 20. storočia. V rámci 
jednotlivých kapitol I. Chorvát predstavuje predovšetkým tie aspekty cestovania v dobovom kontexte, ktoré 
sú považované za predchodcov turizmu, ako ho poznáme dnes. Cestovanie je dané do viacerých rámcov 
ako napríklad obchodných, náboženských či vzdelávacích a zároveň poukazuje na význam takých ciest v 
dobovom kontexte. Hlbšej teoretickej perspektíve sa autor venuje iba okrajovo. V úvode stručne približuje 
turizmus ako objekt sociologického skúmania, publikáciu dopĺňajú aj menšie teoretické vstupy, v ktorých 
sa venuje sociologickej analýze vybraných kontextov z pohľadu rôznych autorov, napríklad motiváciám 
cestovať či najdôležitejším autorom z oblasti sociológie turizmu. 
 Pojmy cestovný ruch a turizmus chápe I. Chorvát ako rozdielne a nesynonymické. Cestovný ruch je 
podľa neho pojem používaný v rámci ekonomického pohľadu na turizmus ako odvetvie národného 
hospodárstva. Tento pojem však v sebe nezahŕňa veľmi dôležitú dimenziu sociálnych a kultúrnych 
aspektov. Turizmus je v porovnaní s cestovným ruchom označenie komplexnejšie, ktoré zahŕňa aj sociálne 
a kultúrne dimenzie javu. 
 Tematicky publikácia pokrýva všetky okruhy dôležité vo vzťahu k vývoju fenoménu turizmu, resp. 
koreňom, z ktorých turizmus, ako ho poznáme dnes, vyvstal. Prvá kapitola je venovaná cestovaniu v 
staroveku a v antike, kde autor poukazuje na rôzne analógie s cestovaním v súčasnosti. Približuje rôzne do-
bové formy oddychu, relaxácie a cestovania či okolnosti olympijských hier, ako aj súdobé pútnické 
aktivity. Dôraz sa kladie aj na dynamický rozvoj cestovania v starovekom Ríme a budovanie cestných 
komunikácií. Samostatná podkapitola rozoberá cestovanie v stredoveku s dôrazom na fenomén pútnictva. 
Status a pozícia pútnika sa analyzuje v dobovom sociálnom kontexte. V stredovekom kontexte autor 
približuje aj migráciu rôznych spoločenských vrstiev a jej dôsledky ako napríklad dopady na pohyb v rámci 
spoločenského rebríčka, dopady na spoločnosť, kultúru, ako aj okolnosti takýchto migrácií.  
 V druhej kapitole sa autor venuje východiskám moderného turizmu (16. – 19. storočie) ako napríklad 
grand tours alebo romantizmu. Pojem grand tours označuje vzdelávacie cesty mladých anglických 
aristokratov v 17. storočí. Opisuje tu jeden zo základných pilierov moderného turizmu, a to romantizmus a 
zmeny vo vnímaní prírody v období 19. storočia, ktoré viedli k posunu vo vnímaní prírody. Kým v skorších 
obdobiach sa príroda vnímala skôr ako nebezpečná, resp. divoká a neestetická, vplyvom romantizmu sa 
stáva príroda sama osebe estetičnom, hodnotou a tým aj motiváciou pre cestovanie a podnikanie rôznych 
dobrodružných ciest. V rámci druhej kapitoly autor tiež rozvíja dobový kontext vývoja cestných komu-
nikácií v Európe a dopad tohto rozvoja na turizmus.  
 V tretej kapitole autor približuje rozkvet moderného turizmu v industriálnej spoločnosti so špeciálnym 
dôrazom na Thomasa Cooka – zakladateľa prvej turistickej agentúry. Jedna z podkapitol rozoberá 
dichotómiu pojmu „cestovateľ“ a „turista“ v súvislosti s demokratizáciou cestovania. V rámci tejto dicho-
tómie cestovateľ označuje taký typ cestujúceho, ktorého cesta sa vyznačuje dobrodružstvom, neznámom a 
vlastnou iniciatívou. Turista, naopak, v tomto chápaní znamená opozitum, účastníka tzv. „packaged tours“, 
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pozbaveného iniciatívy, autenticity a dobrodružstva. V tejto súvislosti je však nutné poznamenať, že 
definícií a možností chápania pojmu turista je omnoho viac. V súčasnom chápaní pojem turista zahŕňa obe 
kategórie tejto dichotómie. V diskurze v oblasti spoločenských vied existuje diskusia aj o tom, aký je 
rozdiel medzi turistom a ne-turistom. Kým niektorí autori rozdiel medzi turistom a ne-turistom chápu na 
základe motivácie cestovať (oddych, práca, dobrovoľnosť vz. nedobrovoľnosť), iní vidia rozdiel v dĺžke 
pobytu (do 24 hodín) či vzdialenosti, ktorú človek prekonáva.  
 Samostatná kapitola je o turizme na Slovensku, pozornosť sa v nej dáva na jeho počiatky a formovanie. 
Keďže oblasť Vysokých Tatier predstavuje kľúčovú turistickú destináciu, väčšina autorovho záujmu sa 
viaže na túto oblasť. Opisuje históriu vývoja Vysokých Tatier ako turistického regiónu, avšak približuje aj 
históriu vedeckého záujmu o Vysoké Tatry ako také (fauna, flóra, geológia a pod.). Druhá podkapitola je 
venovaná rozvoju turizmu na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 s dôrazom na činnosť organizácií ako 
Sokol, Uhorský karpatský spolok, Klub československých turistov či vydávanie časopisu Krásy Slovenska 
a podobne. Približuje aj vybrané vplyvy a okolnosti, ktoré formovali turizmus na Slovensku. Domnievame 
sa, že pochopenie fenoménu turizmu v kontexte slovenskej spoločnosti by si žiadalo venovať viac priestoru 
napríklad aj problematike kúpeľného turizmu, ktorý v niektorých oblastiach prekvital už od 16. storočia a 
vyformoval mnohé ďalšie turistické destinácie na Slovensku.  
 Z hľadiska vývoja turizmu na Slovensku v druhej polovici 20. storočia (ktorej sa už autor vo svojej 
publikácii nevenoval, keďže jeho zámerom boli počiatky formovania turizmu) prináša určitý 
komplementárny pohľad do štúdia turizmu v rámci sociálnych vied etnológia, ktorá približuje napríklad 
dopady turizmu na slovenskú spoločnosť, na rurálne aj urbánne komunity. Empirické dáta z terénneho 
výskumu potvrdzujú, že turizmus bol (a stále aj je) dôležitým nositeľom kultúrnych zmien v lokálnych 
spoločenstvách a jeho dopady významne ovplyvňovali ich sociétu, kultúru i ekonomiku. Domáce 
obyvateľstvo na turizme intenzívne participovalo, turizmus významne ovplyvnil rytmus života 
v turistických oblastiach. Práve turizmus a turisti predstavovali pre domáce obyvateľstvo nielen zdroj 
príjmov, ale boli aj nositeľmi kultúrnej zmeny, čo následne viedlo k rozvoju a špecifickým spoločenským 
zmenám v oblastiach, kam turizmus zasahoval. Najmä v druhej polovici 20. storočia mali silnejúce vlny 
turizmu významný formatívny vplyv na rozvoj regiónov a lokálnych spoločenstiev. 
 Piata kapitola približuje turizmus v totalitných režimoch 20. storočia, konkrétne v kontexte fašizmu a 
komunizmu. Jej cieľom je priblížiť fenomén turizmu a jeho miesto v uzatvorenej spoločnosti. V kontexte 
komunizmu sa autor okrajovo venuje aj podobám dovolenkovania a trávenia voľného času domáceho 
obyvateľstva pred rokom 1989. 
 Hlavným prínosom publikácie je, že dáva dôraz na históriu cestovania v súvislosti so vznikom turizmu, 
keďže práca venujúca sa tejto špecifickej téme na Slovensku absentuje a existujúce zdroje majú iba 
čiastkový charakter. Autor pracuje s aktuálnou literatúrou z oblasti svetovej sociológie turizmu, sprostred-
kúva odkazy na dôležité pramenné diela, čo možno vyzdvihnúť ako ďalšiu pridanú hodnotu publikácie. 
Publikácia je významnou inšpiráciou pre tých, ktorí sa zaujímajú o fenomén turizmu v kontexte sociálnych 
vied. Je cenným zdrojom informácií pre širokú škálu čitateľov – študentov a študentky, odborných 
pracovníkov a pracovníčky či širokú verejnosť. Publikácia obohacuje poznatkovú bázu o turizme v 
spoločenských vedách na Slovensku aj preto, lebo vypĺňa medzeru v odbornej literatúre domácej 
proveniencie.  
 Medzi nejasné aspekty recenzovanej publikácie patrí jej názov Cestovanie a turizmus v zrkadle času, 
ktorý evokuje komplexný prístup, zahŕňajúci históriu turizmu a cestovania vôbec. Publikácia sa však 
venuje iba Európe a európskym reáliám či kontextom kreujúcim turizmus tak, ako ho poznáme dnes. 
Turizmus je však fenomén globálny a jeho dôležitým „hnacím motorom“ bol napríklad aj dynamický 
povojnový rozvoj iných krajín (USA). V kontexte histórie turizmu na Slovensku v publikácii chýba 
problematika kúpeľného turizmu (nielen z oblasti Vysokých Tatier), keďže táto forma prekvitala už od 16. 
storočia. To už pravdepodobne prekračovalo autorovu ambíciu, ktorou bolo analyzovať a spracovať 
vybrané počiatočné východiská, z ktorých turizmus vyvstal a analyzovať rozvoj organizovaného turizmu. 
To sa autorovi nepochybne splniť podarilo. Celkovo je možné skonštatovať, že sa I. Chorvát venuje 
všetkým dôležitým pilierom, ktoré prispeli k sformovaniu turizmu do súčasnej podoby a zároveň 
v jednotlivých kapitolách prináša aj širší kontextuálny presah. Publikácia ponúka podnetné čítanie a 
predstavuje dôležitý prameň štúdia nielen pre sociológov, ale aj antropológov, etnológov či pre iné 
nehumanitné odbory, ktoré sa venujú tejto téme. 
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