
VÝPŮJČNÍ HODINY KNIHOVNY PRO ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018 

  

ZMĚNA VÝPŮJČNÍCH HODIN! 
  

PONDĚLÍ               11:30 - 12:00    15:00 – 15:30* 

ÚTERÝ                   11:30 - 12:00    15:00 - 15:30   

STŘEDA                 11:30 - 12:00     

ČTVRTEK               11:30 - 12:00    15:00 – 15:30*  

PÁTEK                    11:30 - 12:00  

 
 *výdej skript v prosklené studovně 
 

V knihovně je možnost kopírování/tisku - cena za 1 stranu formátu A4 činí 2,- Kč. 
 Prodej a zapůjčování skript probíhá v prosklené studovně VŠOH v patře, 
aktuální otevírací doba studovny viz níže.  
  

Skripta k zakoupení 

  

Aktuální verze učebního textu Právo v podnikání (autor JUDr. David Sehnálek, Ph.D.) je 
v elektronické podobě k dispozici v systému Moodle. 
V elektronické podobě v rámci příslušných kurzů jsou dostupné také aktualizované verze 
studijních opor pro následující předměty: Makroekonomie, Ekonomika výživy, Aplikovaná 
matematika, Lázeňské a wellness služby, Zbožíznalství, Gastronomie II., Dějiny kultury. 
  
Při psaní BP se studenti řídí především textem: Zpracování kvalifikačních prací – metodická 
pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací (autoři 
Klapalová, Trojan, Málek). Tento text je k dispozici v elektronické podobě v LMS Moodle – 
kurz Diplomový seminář.  
 

Autor Název Cena 

Ing. Roman Horák Účetnictví I 130,- 

Ing. Olga Kubová Hotelový provoz 200,- 

doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Doprava a distribuční systémy  150,- 

prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc., 

PhDr. Dagmar Kremzerová 

Služby cestovního ruchu 130,- 

prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc., Peter 

Ondrčka 

Makroekonomie 190,- 

doc. RNDr. Jiří Vaniček, CSc. Projektový management 130,- 

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA 

RNDr. Jan Trávníček 

Projektový management v hotelnictví a 

cestovním ruchu 

135,- 



      

 

 

     

 

 

 

 

 

Studenti VŠOH si mohou zapůjčit níže uvedené učební texty zhotovené v rámci projektu  

 Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové 

  reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0440 
     

 

Učební texty se půjčují proti podpisu, v uvedených hodinách v prosklené studovně VŠOH  v budově 

BOSONOŽSKÁ. 

     

  

Výpůjční hodiny studovny  

(PROSKLENÉ) pro zapůjčení učebních textů:  
     

 PONDĚLÍ    15:00 – 15:30   

 
ČTVRTEK    15:00 – 15:30   

 
PÁTEK        13:00 – 13:30 (kombinované studium)   

    

 Pro ZIMNÍ semestr 2017/2018 jsou zapůjčovány tyto učební texty: 

 Management hotelnictví a cestovního ruchu   Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch 

       

 1. ročník - zimní semestr   1. ročník - zimní semestr 

 

Informační a rezervační systémy v hotelnictví  

a cestovním ruchu   

Informační a rezervační systémy v hotelnictví  

a cestovním ruchu 

 Mikroekonomie   Mikroekonomie 

 Technologie přípravy pokrmů     

       

 2. ročník - zimní semestr   2. ročník - zimní semestr 

 Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu I., II.     Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu I. 

  

Strategický management v hotelnictví a 

cestovním ruchu   Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu II. 

       

 3. ročník - zimní semestr   3. ročník - zimní semestr 

 Animace v hotelnictví a cestovním ruchu   Animace v hotelnictví a cestovním ruchu 

 Cestovní ruch a udržitelný rozvoj   Cestovní ruch a udržitelný rozvoj 

 Marketing a mediální komunikace ve službách   Marketing a mediální komunikace ve službách 

  Marketingová komunikace v hotelnictví a CR   Marketingová komunikace v hotelnictví a CR 

 Pojištění v hotelnictví a cestovním ruchu   Výživa a hygiena I: Racionální výživa 

     

  


