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Číslo a název šablony 
klíčové aktivity  

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

Tematická oblast Organizace a právní aspekty hotelového provozu, terminologie CR II. 
(OdP_Sada3)   

 
Označení materiálu Téma Jméno autora 

VY_32_INOVACE_OdP_S3_01 Kvalita služeb v cestovním ruchu Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
2. 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)  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 
VY_32_INOVACE_OdP_S3_02 Firemní kultura – Etika, etický 

kodex  
Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_03 Kvalita služeb v hotelnictví a 

gastronomii 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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)  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 
VY_32_INOVACE_OdP_S3_04 Komunikační obratnost – Řeč těla 

– co prozradí podání ruky 

Bc. Pavel Lang 



 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_05 Hlavní oblasti státního dozoru v 

CR – základní pravidla pro 

kontrolní činnost 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_06 Hlavní oblasti státního dozoru v 

CR – NKÚ, ČOI, SZPI 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_07 Hlavní oblasti státního dozoru v 

CR – Státní zdravotní dozor, 

Orgány veterinární správy 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_08 Management v ubytovacích a 

stravovacích zařízeních – oblasti 
obchodní politiky - personál 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_09 Hotelové řetězce Bc. Pavel Lang 
ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_10 Hotelové řetězce -specifika 

formování hotelových řetězců 
Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_11 Klasifikace ubytovacích zařízení Bc. Pavel Lang 
ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_12 Green management – 1 modul Bc. Pavel Lang 
ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_13 Green management – 2. modul Bc. Pavel Lang 
ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_14 Green management – 3. modul Bc. Pavel Lang 
ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_15 Nové profesní profily a konkurence – 

1. profily hotelnictví získané z jiných 
sektorů 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_16 Nové profesní profily a konkurence – 

2. profily hotelnictví získané z jiných 
sektorů 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_17 Desinfekce, desinsekce, deratizace Bc. Pavel Lang 
ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětů Cestovní ruch a Hotelový provoz je v souladu s ŠVP  
2. 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 a vlastní výukový materiál 
    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_S3_18 Nové profesní profily a konkurence – 

1. profily  pouze v cestovním ruchu a 
hotelnictví 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_19 Nové profesní profily a konkurence – 

2. profily  pouze v cestovním ruchu a 
hotelnictví 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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_S3_20 Nové profesní profily a konkurence –  

Existující profily v hotelnictví,  
u kterých dochází ke změnám 

Bc. Pavel Lang 

ANOTACE: 
1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP  
2. 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 
 


