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EDITORIAL   

 

Vážení čtenáři a přispěvatelé, 

 

 

Stávající číslo časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce má výraznější 

multitématický charakter a na rozdíl od předcházejících čísel některé příspěvky mají více 

profesně odborný charakter než teoretický, čímž se naplňuje jeden z cílů časopisu – 

stimulovat diskuzi nad děním v praxi, které zaostává za teorií a naopak. Například článek, 

který se zabývá úrovní implementace digitálních technologií do praxe podniků cestovního 

ruchu v České republice, je článkem, který může být výzvou nejenom pro podnikající 

subjekty a státní správu v cestovním ruchu, ale výzvou i pro teoretiky pro zkoumání různých 

skutečností majících vliv na daný stav. Do určité míry jsou některé myšlenky z tohoto článku 

spojeny s článkem, věnujícím se inovaci produktu destinací. Výkonnost a kvalita v cestovním 

ruchu je téma dalšího článku a dva úhly pohledu na pozici a vnímání zákazníka a pozici 

gastronomických služeb v jedné destinaci jsou nastíněny v dalších článcích. Na význam  

a trendy ve vzdělávání se zaměřují dva články – jeden z pohledu výuky cizích jazyků, druhý 

je ilustrací inovací ve výuce geografických disciplin. 

  

 

Květen 2013        Ludmila Bartoňová 

 

 

 

Dear readers and contributors, 

 

 

The current issue of Journal of Tourism, Hospitality and Commerce has distinct multithematic 

character, and unlike the previous issues some contributions are more professional  

as theoretical ones, thereby one of the Journal´s aim – to stimulate debate on the development 

of practice, which lags behind the theory and on the contrary – is accomplished. For instance 

the article that deals with the level of digital technology implementation in the practice of 

companies and public administration organisations in tourism is of character, which can serve 

as the challenge not only for the above mentioned subjects but also for future research of 

theoreticians. To some extent the ideas of this article are linked to another article concerning 

the issue of destination innovation. Performance and quality is the topic of another paper and 

two views on position and perception of customer in tourism and position of gastronomic 

services in one region are outlined in other two papers. Last two contributions focus on the 

importance and trends in education – one from the point of view of the language teaching and 

its development and the second one is an illustration of geographical disciplines education 

innovation.  

 

 

May 2013        Ludmila Bartoňová 

 

 

 

 

 

 



Trendy ve výuce cizích jazyků a konkurenceschopnost v cestovním ruchu, 

gastronomii a hotelnictví 

 

Trends in the language teaching and competitveness in tourism, gastronomy  

and hotel services 

 

 
                JANA JAŠKOVÁ 

 
 

Abstrakt: 

Na konkurenceschopnost v cestovním průmyslu má nezanedbatelný vliv úroveň znalostí 

cizích jazyků všech jeho subjektů. Již po dlouhá léta se lidé snaží najít metodu, s jejíž pomocí 

se budou moci naučit jakémukoliv jazyku za co možná nejkratší dobu, s co možná nejmenším 

vypětím sil a přitom s maximální efektivitou. Příspěvek se zabývá zmapováním vývoje metod 

cizojazyčné výuky od jejích prvopočátků až po současnost. Pozornost je zejména věnována 

komunikační metodě a problému komunikační kompetence, které mají dominantní postavení 

v současné cizojazyčné výuce. Článek se rovněž zaměřuje na tzv. post-komunikační éru 

dnešní doby, která je charakteristická upouštěním od konceptu metod a preferováním 

pluralismu metod s důrazem na autonomii studenta i pedagoga. Možnosti autonomního učení 

cizích jazyků vysokoškolských studentů jsou shrnuty v závěru.  

 

Klíčová slova: metoda, cizojazyčná výuka, komunikační metoda, komunikační kompetence, 

post-komunikační éra 

 

Abstract: 

The competitiveness in tourism industry is highly influenced by the level of foreign language 

knowledge of all its subjects. For a long time people have been trying to find a method with 

the assistance of which they will be able to learn any language as fast as possible, with the 

smallest possible effort and at the same time with maximal efficiency. The contribution deals 

with the mapping of the development of foreign language teaching-learning methods from 

their outset up to the present. The attention is mainly paid to the communicative method and 

the problem of communicative competence, which have a dominant position in current 

foreign language teaching-learning. The article is also focused on so called post-method era of 

today, which is characteristic by abandoning the concept of methods and preferring method 

pluralism with the emphasis on student’s as well as pedagogue’s autonomy. The possibilities 

of university students’ autonomous learning of foreign languages are summarized in 

conclusion.   

 

Key words: method, foreign language teaching-learning, communicative method, 

communicative competence, post-method era  

 
JEL classification: A23, I 21, 
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Vnímání zákazníka a faktory konkurenceschopnosti – komparativní 

analýza sektorů služeb 

 

Perception of customer and factors of competitiveness – comparative analysis of 

services sectors 

 
 

Alena Klapalová, Maciej Mitrega 
 

 

Abstrakt: 

V článku jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy vybraných faktorů 

konkurenceschopnosti a vnímání zákazníka, konkrétně na jedné straně podniků ze sektoru 

cestovního ruchu a pohostinství a na druhé straně podniků z dalších sektorů odvětví služeb. 

Odpovědi z dotazníkového šetření realizovaného v letech 2009 a 2010-2011 ukazují na určité 

odlišnosti (přičemž některé odlišnosti jsou statisticky významné) mezi porovnávanými 

skupinami, které se týkají zejména míry vnímání důležitosti zákazníka, míry intenzity 

konkurenčního boje a typu aplikované strategie. Výsledky taktéž ukazují, že podniky ze 

sektoru cestovního ruchu a pohostinství se hodnotí lépe jako flexibilní v rámci adaptování 

produktů a služeb na požadavky zákazníků, vnímají vyšší vyjednávací sílu zákazníků a větší 

intenzitu konkurenčního boje ve srovnání s podniky nabízejícími jiný typ služeb. Pro získání 

odpovědi na hypotézu, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství z důvodu 

existence určitých specifik tohoto typu služeb se liší v některých aspektech komplexního 

konceptu vnímání zákazníka a řízení vztahu se zákazníkem a k nim vztaženým oblastem od 

jiných typů služeb bylo využito několik statistických metod. Konkrétně četnosti, relativní 

četnosti, průměry a standardní odchylky v rámci deskriptivní statistiky a t-test pro porovnání 

průměrů. Kódovaná data byla analyzována pomocí statistického softwaru SPSS v. 18. 

 

Klíčová slova: zákazník, konkurenční boj, strategie, konkurenceschopnost, cestovní ruch 

pohostinství, služby  

 

Abstract: 

Paper presents results of comparative analysis of chosen factors of competitiveness and 

perception of customers, concretely of companies from the tourism and hospitality branches 

compared to companies from other services branches. Outcomes from the questionnaire 

survey realized in the years 2009 and 2010-2011 show some differences (some are 

statistically significant) between compared groups, that concern mainly the perception of 

customer´s importance, the intensity of competition and of type of applied strategy. Results 

also show that companies from tourism and hospitality sector evaluate themselves as to be 

more flexible to adapt products and services to the requirements of customers, they perceive 

higher bargaining power of customers and stronger competition in comparison to companies 

offering other types of services. To get the answer to hypothesis that companies from tourism 

and hospitality services sector due to some specificities of this kind of services differ in some 

aspects of complex concept of perception of customer and customer relationship management 

and related areas from other types of services several statistical methods were applied, 

specifically descriptive statistics (frequencies, relative frequencies, Means and standard 

deviations) and t-test for equality of Means. The coded data were analyzed in SPSS v.18.  

 

 



Key words: customer, competition, strategy, competiveness, tourism, hospitality, services 
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Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov  

na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu 

 

The influence of exogenous and endogenous factors  

on products innovations of the tourism destinations 

 

 

Tomáš Makovník 

 

Abstrakt: Objektom skúmania sú inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. 

Subjektom skúmania je vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov 

cieľových miest cestovného ruchu. Cieľom príspevku je identifikovať exogénne a endogénne 

faktory a analyzovať ich vplyv na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. 

Vplyv týchto faktorov ilustrujeme na výsledkoch primárneho prieskumu v horských 

strediskách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, 

ktorý sme uskutočnili v roku 2011.  

 

Kľúčové slová: Cieľové miesta. Endogénne faktory. Exogénne faktory. Inovácie. Produkty. 

 

Abstract: The object of our research are products innovations of the tourism destinations. 

The subject of the research is the influence of exogenous and endogenous factors on products 

innovations of the tourism destinations. The aim of the article is to identify exogenous and 

endogenous factors and analyze their influence on products innovations of the tourism 

destinations. We illustrate the influence of these factors with the results of our primary 

research in the mountain tourism destinations in High Tatras – Starý Smokovec and Tatranská 

Lomnica, which took place in 2011. 

 

Key words: Destinations. Endogenous factors. Exogenous factors. Innovations. Products.  
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Digitální technologie v cestovním ruchu 

 

Digital technologies in tourism 
 

Peter Stoličný 

 

Abstrakt: 

Digitální technologie změnily svět, ovšem obor cestovního ruchu je jakoby inhertní, jako by 

se ho to netýkalo. Ke škodě rozvoje cestovního ruchu v ČR nejsou dostatečně mezi sebou 

propojeny informační systémy, není rozšířen systém úhrady za služby pomocí terminálů a 

platebních karet. Nové informační technologie, jako je tagování a používání QR code, nebo 

augmentovaná realita, to jsou pro oblasti cestovního ruch bohužel neznámé pojmy. Je však 

nutné začít se v oblasti virtuálních systémů orientovat a především, vzdělávat studenty na 

vysokých školách s oborem cestovního ruchu. 

 

Klíčová slova: QR Code, tagování,  augmentová realita, software, digitální systémy, platební 

terminály, GPS, GSM, PayPal 

 

Abstract 

Digital technologies have changed the world, but the branch of tourism seems to be inherent, 

as if it would not concern it. To the detriment of the development of tourism in the Czech 

Republic, information systems are not sufficiently interconnected; the system of payments for 

services using terminals and payment cards is not extended. New information technologies 

such as tagging and using QR Codes, or augmented reality are unfortunately unknown terms 

in the branch of tourism. However, it is necessary to start focusing on the field of virtual 

systems, and mainly to educate students at universities in the branch of tourism.  

 

Key words: QR Code, tagging, augmented reality, software, digital systems, payment 

terminals, GPS, GSM, PayPal   
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Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu 
 

Quality and performance of companies in tourism 
 

 

Petr Suchánek 

 

Abstrakt: 

Předmětem článku je kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu. Cílem článku je 

analyzovat kvalitu a výkonnost podniků v cestovním ruchu a komparovat ji s kvalitou a 

výkonností podniků v jiných odvětvích, v tomto případě v potravinářském průmyslu. Dílčím 

cílem článku je identifikace odchylek a naznačení příčin těchto odchylek tak, aby bylo možné 

identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na kvalitu a výkonnost. To by 

mělo následně umožnit managementu lépe zacílit nástroje řízení a zvýšit výkonnost podniků 

v oblasti cestovního ruchu. Pří výzkumu bylo využito metody dotazníku, dále základních 

metod finanční analýzy (konkrétně analýzy poměrových ukazatelů) a statistických metod. 

 

Klíčová slova: kvalita, výkonnost, cestovní ruch  

 

Abstract: 

Subject of this paper is the quality and performance of enterprises in tourism. This article 

aims to analyze quality and business performance in tourism and with it to compare the 

quality and performance of enterprises in other sectors, in this case in the food industry. The 

partial aim of the article is to identify deviations and suggest the causes of these variations in 



order to identify specific companies in the tourism in terms of quality and performance. This 

would then enable management to better target management tools and improve business 

performance in the tourism area. The research method used was a questionnaire, basic 

methods of financial analysis (specifically analysis of ratios) and statistical methods. 

 

Key words: quality, performance, tourism 
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Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – case study 

vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska 

 

Application of project oriented and community participation through 

Operational program Education for Competitiveness – influence of Deblín area 

through structural funds 
 

 

Jan Trávníček, Jakub Trojan, Břetislav Svozil, Alois Hynek 

 

Abstrakt: Předkládaný projekt popisuje interdisciplinární geografické vzdělávání realizované 

v rámci výuky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v 

Brně s podporou dalších akademických institucí. Výuka trvalé udržitelnosti byla založena na 

taxonomii Krathwohla zdůrazňujícího metody jako společná dedukce, indukce a abdukce v 

týmové práci s podporou terénní výuky v lokalitě Deblína. Aktivity byly založeny také na 

spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, Základní školou Deblín a Městským úředem 

Tišnov. Zapojeni byli také významní aktéři a stakeholdeři důležití pro pochopení širších 

vztahů v rámci konceptu Millennium Ecosystem Assessment. S využitím pokročilých GIS 

technologií coby součásti rámce geografického vzdělávání podpořeného veřejnými financemi 

vznikly nové vědomosti aplikovatelné do praxe při udržitelném rozvoji lokality. Příspěvek se 

zabývá dopadem strukturálních fondů na tyto aktivity, které vedly k posílení potenciálu 

lidských zdrojů na Deblínsku investicí do rozvojových projektů místní základní školy. 

Výzkum v oblasti dopadu strukturálních fondů na rozvoj lokalit byl finančně podpořené 

Grantovou agenturou Vysoké školy obchodní a hotelové. 

 

Klíčová slova: strukturální fondy, projektová výuka, lokality, Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, základní škola, Deblím 

 

Abstract (in English): This educational project describes interdisciplinary geographical 

activities in a study program undertaken by the Department of Geography, Faculty of Science, 

Masaryk University, in the Moravian city of Brno with larger support of external institutions. 

The sustainability teaching/learning was based on the educational taxonomy of Krathwohl 

emphasizing such methods as joint deduction, induction and abduction in study groups, and 

emphasizing fieldwork in the Deblin-town area, near the city of Brno. It was also based on the 

cooperation of the university, the Deblin primary school and the Deblin town community. The 

project also involved the municipal authorities of Tišnov, their Department of Environment 

and the public administration of the Deblin microregion. We have included the main 

stakeholders/actors for the Millennium Ecosystem Assessment for their important role in 

cultural landscape ecosystems sustainability. Studying environmental perception and 

participation and the application of GIS technology within the framework of multiple 

methodology in geographical research based on field surveys provided new knowledge. 

Financial support was undertaken by European Union grant schemes. Research in the field of 

structural funds and its impact to localities was undertaken with support of Grant agency of 

College of Business and Hotel management, Ltd. 

 
 

 



Key words: structural funds, project training, localities, Operational Program Education for 

competitiveness, primary school, Deblin 
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Úvod do výzkumu pozice gastronomických služeb v cestovním ruchu – 

region města Brna  

 

Introduction to research of the position of gastronomic services in tourism – in 

the Brno region 
 

 
Tomáš Ulbrich  

 

Abstrakt: 

Cílem textu je seznámit čtenáře s problematikou metodologie výzkumu marketingové nabídky 

gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Článek představí východiska realizace 

výzkumu v oblasti cestovního ruchu z pohledu kulinární turistiky. Odkazuje se nejen na 

historickou tradici české kuchyně, ale také poukazuje na gastronomii jako na produkt 

využitelný k popularizaci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Příspěvek je součástí 

výzkumné úlohy Katedry hotelnictví a cestovního ruchu VŠOH, který je zaměřený na 

problematiku pozice gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. 

Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomické služby, kulinární turistika, restaurace, statutární 

město Brno 

 

 

 



Abstract: 

The aim of the text is to make readers familiar with issues of research methodology marketing 

offer of gastronomy and culinary services in statutory city of Brno. The article introduces 

solutions to implementations of tourism from the perspective of culinary tourism. Refers to 

historical traditions of Czech cuisine, indicates on gastronomy as a product usable for 

popularization of domestic and foreign tourism. The contribution is a part of research task at 

the Department of Hotel Industry and Tourism focused on issues of position culinary services 

in statutory city of Brno.     

Key words: culinary service, culinary tourism, gastronomy, tourism, statutory city of Brno 
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