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Označení materiálu Téma Jméno autora 

VY_32_INOVACE_OdP_S2_01 

 
Oblasti obchodní politiky – 

problémové oblasti 

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 
  
VY_32_INOVACE_OdP_S2_02 Vytváření obchodní politiky 

hotelů a restaurací.  

Určení současného stavu a 

podnikatelské cíle 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_03 Vytváření obchodní politiky 

hotelů a restaurací. Oblasti 

obchodní politiky 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_04 Kongresový a incentivní CR Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a OdO 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_S2_05 Integrační procesy v hotelnictví. 

Formy 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_06 Integrační procesy v hotelnictví. 

Výhody hotelových skupin 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_07 Integrační procesy v hotelnictví. 

Problémy hotelových skupin 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_08 Ubytovací úsek -  check-in Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_09 Ubytovací úsek – house keeping 

personál 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_10 Firemní kultura – definice, vnější, 

vnitřní vlivy 

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 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_S2_11 Firemní kultura – funkce, 

vytváření, účinky, nutné změny 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu a Hotelový provoz, Cestovní ruch a  Odbyt a obsluha a je v souladu s 
ŠVP  
Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném   
    použití učebnice Stolničení, Gustav Salač, Fortuna, 2001, ISBN 80-7168-752-9. 
    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_S2_12 Agroturistika Bc. Pavel Lang 
Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_13 Dokumenty související s 

provozem hotelu - Směrnice 

ředitele o finančních prostředcích 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_14 Dokumenty související 

s provozem hotelu – Směrnice 
ředitele o ochraně hostů a jejich 
majetku 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_15 Dokumenty související s 

provozem hotelu -Směrnice 

ředitele o metrologii a tvorbě 

prospektu 

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_16 Dokumenty související s 

provozem hotelu - Směrnice 

ředitele o nabídkovém lístku, 

provozu     

minibaru a room service  

Bc. Pavel Lang 

Materiál je určen pro výuku předmětu 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 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_S2_17 Organizace a provoz – Provozní 

řád ubytovacího zařízení 

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_S2_18 Organizace a provoz – 

Organizační řád 

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_S2_19 Organizace a provoz – Pracovní 

řád 

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_S2_20 Organizace a provoz – Podpisový 

řád, Provozní řád směnárny, 

Bc. Pavel Lang 



 

Ubytovací řád, reklamační řád 

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 
 


