
 

 

8. mezinárodní vědecká konference 

„Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století.“ 

8. ročník mezinárodní vědecké konference organizované Vysokou školou obchodní a 

hotelovou v Brně proběhl 9. dubna 2015. Konference byla v rámci ústředního tématu 

zaměřena na Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. Záštitu nad 

konferencí převzal senátor parlamentu České republiky ing. Stanislav Juránek. Účastníky na 

konferenci přivítal moderátor první části plenárního zasedání prorektor pro výzkumnou 

činnost a rozvoj doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. Úvodního slova se ujal rektor Vysoké školy 

obchodní a hotelové prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.. 

Po zahájení konference se konalo plenární jednání, jež otevřela Gerta Mazalová ze Sdružení 

ochrany spotřebitelů-asociace s příspěvkem zabývajícím se ochranou spotřebitelů v kontextu 

cestovního ruchu, gastronomie a hotelnictví. Dále s velmi podnětným příspěvkem 

pojednávajícím o významu minerálních látek ve výživě vystoupil doc. Ing. Miroslav Fišera, 

CSc. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Rovněž velmi zajímavou přednášku poskytl Ing. Vít 

Obenrauch ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jež hovořil o praktických dopadech 

novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Plenární jednání uzavřel doc. Ing. 

Richard Růžička, Ph.D. z Tatra klubu v Brně s velmi zajímavým příspěvkem pojednávajícím 

o historických vozidlech v souvislosti s cestovním ruchem.  

Po plenárním zasedání následovala odborná sekce zaměřená na aktuální trendy cestovním 

ruchu, hotelnictví a gastronomii. V rámci sekce zaznělo mnoho velmi zajímavých a 

podnětných vystoupení, například Ing. Pavla Burešová, Ph.D. z Vysoké školy hotelové v 

Praze přednesla svůj příspěvek Vliv designu sklenice na vnímání kvality vína. Ing. Pavel 

Dopita, MBA z Evropského polytechnického institutu v Kunovicích představil svůj výzkum 

na téma Prevence kriminality jako významný faktor cestovního ruchu ve 21. století. Dále doc. 

Ing. Jan Hrabě, Ph.D. z Vysoké školy obchodní a hotelové představil výsledky svého 

výzkumného projektu, řešeného v rámci Grantové agentury VŠOH s názvem Vliv tepelné 

úpravy na hmotnostní ztráty a jakost masa. 

Za organizační výbor konference 

Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 


