
 
Prohlídka školy – nadstandardní  hi-tech prostředí školy 

učebny s multimediální technikou, informační centrum, jazykové učebny, 
knihovna, studovny, cvičná restaurace a kuchyně.  
Výstavy studentů – Reklama a public relations. 

Úspěchy studentů v odborných soutěžích. 
 

Malý den otevřených dveří každý čtvrtek  13 – 16 h 
 

************* 
 

27. 11. 2014 se koná již 3. konference výchovného poradenství na téma:  
 

Prevence patologických jevů u teenagerů 
 

    9:45 Prezence 

   9:50  Úvod - prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c., rektor VŠOH 

10:00  Prevence patologických jevů  - PhDr. Lenka Skácelová, psycholog PPP Brno  

          - kyberšikana, záškoláctví, drogy apod.  

         - případová studia – zkušenosti z praxe 

         - diskuze, dotazy z praxe  

11:30-11:45 Přestávka 

11:45 Přednáška spojená s degustací vína: Víno a sýry ve francouzské gastronomii –    

           doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., vedoucí Ústavu gastronomie, hotelnictví  

          a cestovního ruchu VŠOH 

         - snoubení vína a pokrmů, senzorické hodnocení a degustace vína 
 

Po ukončení konference je možné nahlédnout do výuky VŠOH v rámci Dne 
otevřených dveří.  

 

 

 
 

 
  

Vysoká škola obchodní a hotelová 

Bosonožská 9, Brno 
 

Vás srdečně zve na 
 
 

Den otevřených dveří 
 

27. listopadu 2014 
 

 
 

             
                          

 
 

který se uskuteční dne 
 

28. listopadu 2013 
 
 

v době od 10 do 17 hodin 
 

Bosonožská 9, 625 00  Brno 
www.hotskolabrno.cz 

(tramvaj č. 6 a 8, zastávka Dunajská) 
 
 
 

 



                    

                                       

                        Vysoká škola obchodní a hotelová  
 
 

 

Odborné přednášky a semináře na téma:  
 
 

 E-learningová podpora výuky, zahraniční stáže a praxe studentů – Mgr. 
Tomáš Jeřábek, MBA 

 ERASMUS – zahraniční studijní pobyty studentů – Ing. Radka Šperková, 
Ph.D. 

 Činnost Centrály cestovního ruchu jižní Moravy – Mgr. Zuzana Vojtová, 
ředitelka Centrály cest. ruchu 

 Daň z příjmu právnických osob – doc. Ing. Petr David, Ph.D. 

 Zdravotní, sociální a důchodové pojištění – Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 Systémy řízení kvality ve vybraném podniku cestovního ruchu nebo 
hotelnictví – doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 

 Úspěchy a prezentace studentských seminárních prací na téma: "Návrh 
strategií pro konkrétní podnikatelský subjekt“ – Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

 Analýza kulturních odlišností vybrané země z hlediska cestovního ruchu – 
Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

 Trh práce a kapitálu – prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

 Workshop: Chcete vědět jak úspěšně studovat? Jak se naučit více s menším 
úsilím?   

 Rakouská kuchyně – Mgr. Tomáš Marousek 

 Je možné pracovat v oboru a zároveň studovat? – Mgr. Hana Vovsová  

 Diskusní fórum, informace o studiu – Mgr. Hana Vovsová  
 

Konference výchovného poradenství 
 

Zapojení Vysoké školy obchodní a hotelové pro projektů ESF: 
 

- Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové 
 

- „SYNERGIE 4IN – rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit 

akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodné a hotelové: 

INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace“ 
 

- program Erasmus + 

 

 

„VÝŠKA NA ZKOUŠKU „ 
 

Přednášky v rámci Dne otevřených dveří VŠOH 27. 11. 2014: 
 

9:40 - 11:10 Činnost Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy -  Mgr. Zuzana Vojtová, 

ředitelka CCRJM, předmět Cestovní ruch, 1. ročník 

9:40 – 11:10 Daň z příjmu právnických osob – Ing. Jarmila Zaviačičová, předmět Daně a 

účetnictví, budova, 2. ročník  

9:40 – 11:10 Prezentace studentských seminárních prací na téma: Návrh strategií pro konkrétní 

podnikatelský subjekt., předmět Strategický management  - studenti 2. ročníku Managementu 

hotelnictví a cestovního ruchu  

11:20 – 12:40 Trh práce a kapitálu - Prof. Ing. Šefčík, CSc., předmět Mikroekonomie, 1.ročník 

11:20 – 12:40 Systémy řízení kvality ve vybraném podniku cestovního ruchu nebo hotelnictví - 

doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D., předmět Management kvality, 3. Ročník 

11:20 – 12:40 Zdravotní, sociální a důchodové pojištění – Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., předmět 

Pojišťovnictví v hotelnictví a cestovním ruch, 3. ročník  

13:00 – 13:30 ERASMUS – zahraniční studijní pobyty studentů, Ing. Radka Šperková, Ph.D., 

koordinátorka programu ERASMUS / informace o programu ERASMUS získáte také 

v informačním stánku programu Erasmus v průběhu celého Dne otevřených dveří  

13:30 – 14:40 Analýza kulturních odlišností vybrané země z hlediska cestovního ruchu, 

prezentace seminárních prací studentů a následná diskuse – Ing. Marek Záboj, Ph.D., 

předmět Doprava a distribuční systémy, 2. ročník 

13:30 – 14:40 Rakouská kuchyně – Mgr. Tomáš Marousek, předmět CJ2- Německý jazyk, 3. 

ročník 
15:00 – 15:15 Seminář: E-learningová podpora výuky VŠOH 

Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA, zástupce katedry ekonomie a managementu VŠOH 

15:15 –15:30  Významné psychologické aspekty osobnosti manažera -  Doc. Mgr. Peter Stoličný, 

Art.D.,  

15:30 - 16:00 Workshop: Chcete vědět jak úspěšně studovat? Jak se naučit více s menším úsilím? 

(tipy a užitečné rady k efektivnímu učení)  

16:00  Je možné pracovat v oboru a zároveň studovat ? – možnosti studia při zaměstnání, 

informace  o kombinovaném studiu na VŠOH, Mgr. Hana Vovsová , tajemnice VŠOH 
 

16:30 Diskusní fórum, informace o studiu (výhody a nadstandardy studia na VŠOH)  
 

Prohlídka školy – nadstandardní  hi-tech prostředí školy (učebny s multimediální technikou,  
informační centrum), knihovna, studovny, cvičná restaurace a kuchyně.  

Výstavy studentů – Reklama a public relations a Úspěchy našich studentů v odborných soutěžích. 

 


