
 

Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie 

6. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy obchodní a hotelové 

 
Již 6. Mezinárodní konference organizovaná Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně 

proběhla 25. dubna 2013. Letošní ročník konference byl součástí projektu SYNERGIE 4IN 

realizovaného právě Vysokou školou obchodní a hotelovou. Konference byla financována 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a její zaměření se týkalo především 

tématiky regionálního rozvoje s primární orientací na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a 

gastronomie. 

Z organizačního hlediska byla konference rozdělena na 4 části. Po společném plenárním 

zasedání následovaly tři odborně zaměřené sekce, které představovaly hodnotné diskusní 

fórum především akademických pracovníků a odborníků z praxe, kteří svými referáty přispěli 

k debatě o významu regionálního rozvoje cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. 

Plenární zasedání otevřel prorektor pro výzkumnou činnost a rozvoj prof. Ing. Ignác Hoza, 

CSc., dr.h.c., který přivítal účastníky konference a zdůraznil stále posilující roli rozvoje 

cestovního ruchu a gastronomie. Dále následovaly přednášky keynote speakerů, tedy 

klíčových řečníků konference. Jako první vystoupila Ing. Eva Nováková ze společnosti 

IREKS ENZYMA, s.r.o. s příspěvkem zabývajícím se inovacemi v oblasti surovin a 

technologií se zaměřením na pekárenské a cukrářské odvětví. Následující přednáška byla 

věnována způsobu zajištění cateringové podpory na MS v biatlonu 2013 v Novém Městě na 

Moravě a byla uskutečněna kuchaři z hotelu International Brno, konkrétně pány Miroslavem 

Husákem a Rudolfem Pospíšilem. Spolu s nimi vystoupil akademický pracovník Vysoké 

školy obchodní a hotelové Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. V třetím referátu představil doc. Ing. 

Otakar Rop, Ph.D. z Vysoké školy obchodní a hotelové problematiku obsahu fenolů a 

antioxidační kapacity některých jedlých květů. S neméně podnětným příspěvkem zaměřeným 

na Senzorické hodnocení potravin vystoupil Ing. Josef Jandásek, Ph.D. z Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno. Způsoby využití hornických památek ve své přednášce 

představil vedoucí oddělení výzkumu Agentury CzechTourism Bc. Jan Otava. Plenární 

zasedání uzavřel starosta města Mikulov Rostislav Koštial se svým příspěvkem, v němž 

představil obnovu křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově. 

Po plenárním zasedání následovaly odborné sekce, které byly tematicky orientovány na 

oblasti cestovní ruch a udržitelný rozvoj, aktuální trendy a bezpečnost v gastronomii a nové 

trendy v hotelnictví a cestovním ruchu. Zazněl zde například příspěvek Ing. Miroslava Čejky 

z Univerzity Hradec Králové zabývající se transformací e-komunikace na marketingový 

nástroj pro oblast cestovního ruchu. Dále RNDr. Dana Fialová z Karlovy univerzity 

představila problematiku Holandských vesniček. Mezi dalšími s příspěvkem z oblasti 



 

bezpečnosti přepravy potravin vystoupil také doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. z Žilinské 

univerzity nebo Ing. Jiří Kysela z Univerzity Pardubice, jež se zaměřil využívání 

geosociálních sítí. Rovněž s velmi podnětným příspěvkem vystoupila Simona Elsnerová 

z KOISHI fish & sushi restaurant s příspěvkem zaměřeným na zážitkovou gastronomii. 
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