ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO:

Kateřina Procházková

ROČNÍK:

2. ročník bakalářského studia

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU:
Výzkumná stáž ve výzkumném centru zaměřená na strategie rozvoje malých ostrovních států
se specifickými přírodními podmínkami. Případová studie dopadů ekoturismu na rozvoj
karibského ostrova Dominika.
VÝŠE STIPENDIA:

12 000,- Kč

ZEMĚ REALIZACE:

Dominika, Martinik

TERMÍN REALIZACE:

10.12. 2011 – 10.5. 2012

STRUČNÝ POPIS VÝZKUMU:
Během mého devítiměsíčního studijního pobytu na UAG (Martinik) jsem absolvovala
pětiměsíční stáž ve výzkumném centru CEREGMIA. Pracovala jsem sekci zaměřené na
rozvoj a cestovní ruch, a tudíž byla stáž koncipována mému výzkumu v podstatě na míru.
Cílem výzkumu bylo jednak získat materiály pro psaní mé bakalářské práce, která je
zaměřená na stejné téma, ale také napsat článek (ve spolupráci s mým vedoucím výzkumu,
p. Olivier Dehoorne) na téma dopadů ekoturismu na Dominice, který by tak rozšířil dost
skromné zdroje o rozvoji tohoto ostrova. Pracovními jazyky výzkumu byly francouzština
(na Martiniku) a angličtina (na Dominice).
V rámci výzkumu jsem pracovala čtyři měsíce v kanceláři výzkumného centra na Martiniku,
kde jsem připravovala plán a podklady pro samotný terénní výzkum. Čerpala jsem ze
zkušeností a materiálů dalších pracovníků, ale také z další odborné literatury. Samotný terénní
výzkum na Dominice trval jeden měsíc a probíhal ve dvou hlavních oblastech – Portsmouth a
Roseau Valley. V rámci terénního výzkumu jsem absolvovala několik sezení na ministerstvu
cestovního ruchu a ministerstvu lesů a zemědělství, kde jsem získala přístup k primárním
datům a další informace potřebné pro celkový náhled do situace. Většina výzkumu ale
probíhala přímo v místních komunitách, a to jednak formou pozorování, rozhovorů, ale také
přímého zapojení, kdy se mi podařilo se po dobu několika dnů účastnit průběhu a organizace
ekoturisických aktivit pro turisty, což mi umožnilo získat tak vcelku nezkreslený obraz o
jejich fungování.
Ubytování na Dominice bylo zajištěno a hrazeno výzkumným centrem CEREGMIA, a to
v hlavním městě Roseau, odkud jsem se pak veřejnou dopravou, případně taxi (nebyla-li
k dispozici místní doprava) dopravovala do oblastí výzkumu. Stravování probíhalo operativně
podle možností v pouličních stáncích, restauracích či obchodech.

PŘÍNOS PRO STUDENTA/PARTNERSKOU ORGANIZACI
· Poznání jiného kulturního prostředí, karibského způsobu života a mentality
· Seznámení se s pozitivními i negativními stránkami cestovního ruchu jako strategie
rozvoje, s jejími limity a problémy při implementaci
· Zdokonalení francouzštiny a angličtiny
· Seznámení se s metodami vedení výzkumu, jeho plánování a organizování
· Získání praktické zkušenosti s fungováním významného vědeckého centra, spolupráce
s odborníky a s lidmi z odlišných kultur
· Uplatnění teoretických znalostí v praxi
· Získání kontaktů uplatnitelných v budoucím pracovním životě
· Partnerská organizace získala pracovní sílu, data a informace z Dominiky využitelné
pro další pracovníky a jejich výzkumy, zkušenost se zapojením a vedením stážistů do
jejich dlouhodobých aktivit
NÁVRH PREZENTACE VÝSTUPŮ
· článek na téma ekoturismu jako strategie
· podklady pro bakalářskou práci
· přednáška/beseda na následující témata: alternativní cestovní ruch, ekoturismus,
cestovní ruch jako strategie rozvoje, život na Dominice, život na Malých Antilách, ž
· prezentace fotografií
VYÚČTOVÁNÍ (terénní výzkum na Dominice)
Náklady
Cestovné
Místní doprava
Pojištění
Očkování
Stravné
Ostatní výdaje
Ubytování
Celkem

1

Pokryto z pojištění UP.

2

Hrazeno hostitelskou organizací (CEREGMIA)

Hrazeno
stipendia
5 420 Kč
5 700 Kč
0 Kč1
830Kč
3 800 Kč
400 Kč
21 300 Kč2
37 450 Kč

z Vavrouškova
5 420 Kč
3 920Kč

2 560 Kč
100 Kč
12 000 Kč

FOTODOKUMENTACE

Obrázek 1: Turisté ze zámořských parníků nastupující do lodí na Indian River

Obrázek 2: Pracovníci Cobra tours připravující lodě na Indian River

Obrázek 3: Indian River Tour

Obrázek 4: Indian River Bush Bar, občerstvení a program pro turisty

Obrázek 5: Ecolodge na Indian River

Obrázek 6: Cabrits NP, místní dělníci opravují Fort Shirley

Obrázek 7: Zámořský parník přijel k terminálu na Cabrits NP

Obrázek 8: Prodejkyně suvenýrů, Roseau

Obrázek 9: Zámořský parník v Roseau

Obrázek 10: Botanická zahrada, Roseau

Obrázek 11: Green Mountain Flowers

Obrázek 12: Alfredova zahrada

Obrázek 11: vesnice Giraudel, jedna z oblastí výzkumu

Obrázek 14: Exotica cottages, součást ekoturistického programu v Giraudel

