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Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 

je vědecko-odborným recenzovaným časopisem, který vydává Vysoká škola obchodní a hotelová od roku 2010. 
Časopis uveřejňuje příspěvky, které mají charakter odborných a vědeckých statí a které se zabývají výsledky 
základního i aplikovaného výzkumu z oblasti cestovního ruchu, pohostinství, hotelnictví a obchodu domácích i 
zahraničních autorů v českém, slovenském a anglickém jazyce.  
 
Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné a elektronické podobě (pouze abstrakty). Příspěvky v časopise jsou 
recenzovány. 
 
ISSN 1804-3836  (Print) 
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523 
 
Redakční rada 

Předseda redakční rady: 
Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. (Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno) 

Členové redakční rady: 
doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.  
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.  
doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.  
Ing. Eva Lukášková, Ph.D.  
prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.  
RNDr. Jakub Trojan  
Ing. Marek Záboj, Ph.D. 
 
 
Pokyny pro autory 

V časopise Journal of Tourism, Hospitality and Commerce jsou publikovány odborné články zaměřené na různá 
témata související s cestovním ruchem, pohostinstvím a obchodem. Příspěvky jsou publikovány pouze v jazyce 
českém, slovenském a anglickém. 

Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě ve formátu MS Word - doc (alternativně docx, rtf). Přijetí 
článku k recenzi a oznámení o přijetí či nepřijetí příspěvku k vydání bude redakcí časopisu potvrzeno a zasláno 
e-mailem. 

Adresa zasílání příspěvků je:  
jthc@hotskolabrno.cz 
 
Pokyny pro psaní příspěvku  
 
Maximální rozsah příspěvku je 20 stran (formát A4). 
Příspěvky budou tištěny pouze černobíle. Pro psaní je požadováno používat výhradně černou barvu a to i pro 
tabulky, grafy či obrázky.  
Text příspěvku je vhodné členit do kapitol. 
Tabulky, grafy, obrázky je nutné označit číslem a názvem a uvést zdroj dat a informací. 
Za kvalitu tabulek, grafů a obrázků zodpovídá autor. 
Všechny zdroje použité v textu práce musí být uvedeny v Seznamu zdrojů. 
Bibliografické citace musí odpovídat ČSN 690 a ČSN ISO 690-2.  
Formát odkazů na zdroje v textu je uveden v šabloně příspěvku ke stažení (níže).  
Odkazy pod čarou jsou nepřípustné. 
 
Závazný formát příspěvku je uveden na webu: www.hotskolabrno.cz v záložce Věda a výzkum, Časopis 
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Závazná struktura příspěvku  
název příspěvku v původním jazyce  
anglický název 
jméno autora a spoluautorů (bez titulů)  
abstrakt v původním jazyce  
klíčová slova v původním jazyce (max. 5 slov) 
vlastní text příspěvku (včetně úvodu a závěru) 
seznam literatury (zdrojů) 
kontaktní údaje o autorech (jméno vč. titulů, pracoviště, email)  

Na novou stranu na konec textu (po kontaktních údajích) zvlášť uveďte: 

název v anglickém jazyce 
abstrakt v anglickém jazyce 
klíčová slova v anglickém jazyce 
kontaktní údaje o autorech (jméno vč. titulů, pracoviště, email)  

Příspěvky v anglickém jazyce uvádí název, abstrakt a klíčová slova pouze v angličtině.  

V časopise je možné publikovat pouze příspěvek:  
 
1. který je originální a nebyl dosud veřejně publikován (v České republice a zahraničí);  
2. který má charakter odborné (vědecké) statě, tj. vychází z vlastního výzkumu, resp. má   
    charakter odborné literární rešerše; 
3. ke kterému má autor plné autorské právo včetně oprávnění s ním disponovat.  
 
Za originalitu, odbornost i splnění formálních požadavků odpovídá autor. 
 
Recenze a uveřejnění příspěvků 
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Uveřejnění příspěvku je možné na základě doporučení 
dvou recenzentů. Recenzenty vybírá a oslovuje redakční rada. Autor je o výsledku recenzního řízení informován 
mailem.  

O zařazení příspěvku do tisku konkrétního čísla rozhoduje redakční rada. 

Redakce časopisu:  
Redakce časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o 
Bosonožská 9 
62500 Brno 
email: jthc@hotskolabrno.cz 
 
Vydavatel: 
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o 
Bosonožská 9 
62500 Brno 
IČO: 25325078 
 
Redakce časopisu: 
Mgr. Petra Kůdelová 

Frekvence vydání: 2krát ročně  
Místo vydání: Brno 
Počet výtisků: 60 ks 
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Journal of Tourism, Hospitality and Commerce  

is a scientific-professional reviewed journal that has been published by College of Business and Hotel 
Management Ltd. since 2010. There are contributions published with character of professional and scientific 
papers focusing on results of primary and applied research on the field of tourism, hospitality and business from 
domestic and foreign authors – in Czech, Slovak and English language. 

 
The magazine is published twice a year in a printed and electronic version (only abstracts). Journal contributions 
are reviewed. 
 
ISSN 1804-3836 (Print) 
Registration No: MK ČR E 19523 
 
Editorial Board 
 
Chairman of the Editorial Board: 
Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. (Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno) 
 
Members of the Board: 
doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.  
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.  
doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.  
Ing. Eva Lukášková, Ph.D.  
prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.  
RNDr. Jakub Trojan  
Ing. Marek Záboj, Ph.D. 
 
Guidelines for authors: 

Professional articles are published in Journal of Tourism, Hospitality and Commerce focusing on miscellaneous 
themes related to tourism, hospitality and business. Contributions are published only in Czech, Slovak and 
English language. 

Contributions are accepted in an electronic version in MS-Word .doc format (alternatively .docx and .rtf). 
Acceptance of the article for the review and for an announcement about acceptance or non-acceptance of the 
contribution for publishing will be sent via email. 

Address for sending contributions: 
jthc@hotskolabrno.cz 
 
Guidelines for papers  
The maximum extension of the contribution is 20 pages (A4 format) 
Contributions will be printed in black and white. It is requested to use just black colour for writing (font colour 
black) as well as for charts, graphs and pictures (photos). 
It is recommended to divide the text into chapters. 
It is necessary to mark all charts, graphs and pictures by numbers and to state the original source of data and 
information. 
The author is responsible for the quality of charts, graphs and pictures. 
All sources used in the text must be stated in the List of sources. 
Bibliographical quoting must correspond with ČSN 690 and ČSN ISO 690-2. 
The format of references to sources in the text is stated in the template of contribution – to be downloaded (see 
below). 
References under the line are prohibited. 
The binding format of the contribution is stated on the website: www.hotskolabrno.cz, tab “Věda a výzkum”, 
“Časopis” 
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The Binding structure of the contribution: 
 
Title of contribution in original language 
English title 
Name of the author (without degrees) 
Abstract in original language 
Key words in original language (maximum 5 words) 
Actual text of the contribution (including introduction and conclusion) 
Bibliography (list of sources)  
Contact data about the authors (name including degrees, workplace, email) 
 
Starting new page at the end of the text (following the contact data) please state separately: 
 
Title in English language 
Abstract in English language 
Key words in English language 
Contact data about the authors (name including degrees, workplace, email) 
 
Contributions in English should include: Title, Abstract and Key words (just in English) 
It is allowed to publish only the article: 
1. that is original and has not been published yet (in The Czech Republic and abroad) 
2. that has character of professional (scientific) paper, i.e. is based on particular research, resp. has a character of 
professional literature search 
3. that is copyrighted by the author including the law to dispose with it  
 
The author is responsible for the originality, proficiency and fulfilment of formal requirements. 
 
Review and publication of contributions 
Editorial Board retains the right to refuse a contribution. Publication of the contribution is possible on the basis 
of the reference of two reviewers. The reviewers are selected by the Editorial Board. The author is informed 
about the result of the review via email. 
 

The Editorial Board decides whether the contribution will be included into the particular issue of periodical. 

Editorial Board:  
Editorial Board of Journal of Tourism, Hospitality and Commerce 
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o 
Bosonožská 9 
62500 Brno 
 e-mail: jthc@hotskolabrno.cz 
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