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Označení materiálu Téma Jméno autora 

VY_32_INOVACE_OdP_S1_01 

 
Cestovní ruch. Formy cestovního 
ruchu 

Bc. Pavel Lang 

 Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 
                       - interaktivní dataprojektor 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_02 Cestovní ruch 

Cestovní ruch a jeho vlivy na 

hospodářství 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_03 Cestovní ruch 

Služby v cestovním ruchu 

Bc. Pavel Lang 

 Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                        - interaktivní tabule 
                        - interaktivní dataprojektor 
 



 

VY_32_INOVACE_OdP_S1_04 Cestovní ruch. Pojmy, typologie, 

členění cestovního ruchu podle 

místa jeho realizace 

Bc. Pavel Lang 

 Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                        - interaktivní tabule 
                        - interaktivní dataprojektor 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_05 Právní aspekty podnikání v 

hotelnictví a CR I. 
Bc. Pavel Lang 

 Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  

 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při   
    současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol.,  
    Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a  
    E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem  
                                    - interaktivní tabule 
                                    - interaktivní dataprojektor 
                                    - učebnice 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_06 Právní aspekty podnikání v 

hotelnictví a CR II. 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při   
    současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol.,  
    Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a  
    E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 
                       - interaktivní dataprojektor 
                         - učebnice 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_07 Právní aspekty podnikání v 

hotelnictví a CR III. 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při   
    současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol.,  
    Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a  



 

    E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                        - interaktivní tabule 
                        - interaktivní dataprojektor 
                          - učebnice 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_08 Právní aspekty podnikání v 

hotelnictví a CR IV. 

Bc. Pavel Lang 

 Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  

 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při   
    současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol.,  
    Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a  
    E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem  
                                  - interaktivní tabule 
                                  - interaktivní dataprojektor 
                                  - učebnice 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_09 Základní terminologie cestovního 

ruchu 

1. část 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 
                       - interaktivní dataprojektor 
 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_10 Základní terminologie cestovního 

ruchu  

2. část 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                        - interaktivní tabule 
                        - interaktivní dataprojektor 



 

 

VY_32_INOVACE_OdP_S1_11 Základní terminologie cestovního 

ruchu  

3. část 

Bc. Pavel Lang 

 Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  

 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                                  - interaktivní tabule 
                                  - interaktivní dataprojektor 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_12 Průvodcovská činnost -                                                          

charakteristika osobnosti, 

profese, právní úprava 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz  a je v souladu s ŠVP  

Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting  
    2013) Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem,  

interaktivní tabule,  
interaktivní dataprojektor 

VY_32_INOVACE_OdP_S1_13 Průvodcovská činnost -                                                                

metodika, zásady chování 

průvodce 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol., Magconsulting  
    2013) Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem,  

- interaktivní tabule,  
- interaktivní dataprojektor 

VY_32_INOVACE_OdP_S1_14 Management a marketing 

destinací - Kooperace, Informační 

technologie  

Bc. Pavel Lang 



 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch, Hotelový provoz a Odbyt a obsluha a je v souladu s 
ŠVP  
 Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                        - interaktivní tabule 
                        - interaktivní dataprojektor 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_15 Management a marketing 

destinací - Destinace cestovního 

ruchu 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch, Hotelový provoz a Odbyt a obsluha a je v souladu s 
ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                         - interaktivní tabule 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_16 Management a marketing 

destinací -Organizace cestovního 
ruchu 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch, Hotelový provoz a Odbyt a obsluha a je v souladu s 

ŠVP  

2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem  
                                  - interaktivní tabule 
                                  - interaktivní dataprojektor 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_17 Cestovní ruch 

CR - ZÁKON č. 159-1999 Sb. (1. 
definice) 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 



 

                       - interaktivní dataprojektor 

VY_32_INOVACE_OdP_S1_18 Cestovní ruch 
CR - ZÁKON č. 159-1999 Sb.  
(2. povinné smluvní pojištění) 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 
                       - interaktivní dataprojektor 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_19 Zpracování programu animace v 

CR a hotelnictví 
Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při   
    současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol.,  
    Magconsulting 2012) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a  
    E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    zpracování animačního programu jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                       - interaktivní tabule 
                       - interaktivní dataprojektor 
                         - učebnice 
VY_32_INOVACE_OdP_S1_20 Outsourcing v CR Bc. Pavel Lang 
Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E.  
    Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 
    Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je  
    test jako souhrn několika realizovaných materiálů.  
    Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem 
                        - interaktivní tabule 
                        - interaktivní dataprojektor 
 

 


