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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážení čtenáři,
Do
ostává se Vám
V
do rukou průvod
dce studiem
m pro volittelný modu
ul Cestovní ruch a
vo
olnočasové aktivity – jeho dílčích částí Pod
dnikání v cestovním rruchu a podnikání
vee volnočaso
ových aktivittách. Výše zmíněný modul byl naavržen s ohledem na rostoucí
výýznam služeeb a cestovn
ního ruchu pro ekonom
miky jednotlivých států.
Vo
olitelný mo
odul nabízí průřez zákkladními tém
maty, kteréé jsou spojeené s podn
nikáním
v oblasti cesstovního ru
uchu, hotelnictví, gasstronomie, marketing a manage
ementu
ku
ultury a spo
ortu.
Lenka Švvajdová

1 Název modulu
1.
m
Podnikání ve volnoččasových akktivitách
2 Číselné označení:
2.
o
B
BVS.3.6.2

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
6. semesttr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
povinně volitelný
v
mezioborrový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

Forma ukončení

zápočet, zkouška

32 kon
nzultací

3

4 Studijní zátěž
4.

7,5 kreditů
ů

4.. Celková studijní záttěž modulu

7,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 1.
1 semestr

3,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 2.
2 semestr

4,0 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

Aktivvní účast naa konzultacích

0,5

Samo
ostudium

1

Průb
běžné plněn
ní úkolů

0,5

Seme
estrální prááce

2
Celkem

4

4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Zařazení

Kontakt

Form
ma
výukky

Švvajdová

Lenka, Ing.
Bc. Ph.D.

garaant

Lenka.svajd
dova@vsp.cz

PS, KS
K

Če
ervinka

Michal,
Ph.D.

Ing.

vyuččující

Michal.cervvinka@vsp.cz

KS

Vaavrečka

Vladimír, Ing.
CSc.

vyuččující

Vladimir.vaavrecka@vssp.cz KS

M
Mezulánik

Jiří, Pead
dDr.,
CSc.

vyuččující

Jiri.mezulanik@vsp.czz

KS

6.. Organizaace výuky
Ko
ombinovanáá výuka přředmětu je založena na
n prezenčční a distan
nční formě výuky.
Sttudent studuje samo
ostatně s využitím studijní
s
op
pory s možžností konzzultace
prrostřednictvvím e‐mailu
u, případněě po domluvě s pedaagogem oso
obně, povin
nně se
úččastní na třeech tutoriállech a prakttické výuce v rámci blokových kon
nzultací:
• Vstupní tutoriál – koná
k
se v prvním
p
týdn
nu výuky přřed zahájen
ním blokové
é výuky
v jednotlivých mod
dulech. Jed
dná se o setkání stu
udentů s vedoucím prvního
p
ročníku, seznámení s obsahem
m studia, cílem a fo
ormou stud
dia. Student získá
základní informace o studijnícch materiále
ech. Poslucchačům je p
podána pod
drobná
informacce o princip
pech kombinovaného studia,
s
způssobu práce s Průvodci studia
a společn
nými pravid
dly při práci s oporami.
• Kontroln
ní tutoriál – koná se zpravidla uprostřed
u
s
semestru
(vviz harmon
nogram
výuky), 1‐2
1 hodiny konzultací
k
s tutorem modulu,
m
zdů
ůraznění vyb
braných pro
oblémů
a vysvěttlení dotazů
ů posluchaččů, možnosst individuáálních přípaadně skupin
nových
konzultaací s tutoreem, vyhodn
nocení úko
olů zadaných v rámcci opory modulu
m
k samosttatnému vyypracování, případně dílčí kontrolaa semestrállních prací, zadání
úkolů naa závěrečný tutoriál.
• Závěrečn
ný tutoriál – před začátkem
z
zkouškového
o období v rámci po
oslední
konzultaace (před začátkem zkouškové
ého obdob
bí) 1‐2 ho
odiny konzzultace
s tutorem
m,
vyho
odnocení
studijních
h
úkolů
uloženýých
stud
dentům
na předccházejících tutoriálech,, možnost individuální
i
ích konzultaací, kontrollní test
ověření znalostí
z
přeed zkouškou
u atd.
• Prezenčn
ní výuka – prezenčníí výuka vyybraných téémat modu
ulu (problematika
například
d není obsaahem oporyy nebo je nutné látku vysvětlit, prezentovat apod.)
5

v rozsahu rozvrhu kombinovaaného stud
dia (6, 9, 12,
1 15, 16, 18, 24, 26, 30
výukovýcch hodin). První výu
uka probíh
há ve form
mě konzulttace dle rozvrhu
r
(případn
ně po ukon
nčení kontrolního tuto
oriálu). Výu
uku vedou během sem
mestru
dle konkkrétního rozzvrhu garant a tutoři modulu. Praktická
P
vvýuka se vzztahuje
ke kapito
olám (uved
dou se číslaa kapitol, ke
k kterým probíhá prezenční výýuka –
viz obsah
h modulu v sylabu.)

7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
Uččivo je rozd
děleno do 12
2 samostatn
ných témat (kapitol).
 Volno
očasové aktivity
 Manaagement a marketing
m
sportu
 Marketing a man
nagement kultury
k
 Řízení hotelovéh
ho provozu a gastronom
mického zařřízení
Marketing hotelo
ového zařízení

Číslo a název
n
modu
ulu
č.

Tém
ma

Prrezenční Pozznámka
výýuka

1.

Marketinggový výzkum
m v CR a voln
nočasových aktivitách
a

ne

2.

Volnočaso
ové aktivity

ano

3.

Marketingg cestovního
o ruchu a vollnočasových aktivit

Ne

sam
mostudiu
m

4.

Marketingg sportu

ne

sam
mostudiu
m

5.

Marketingg kultury

Ano

6.

Marketingg kultury

Ano

7.

Marketingg kultury

Ano

8.

Marketingg kultury

ne

sam
mostudiu
m

9.

Podnikáníí v hotelnictvví a gastrono
omii

Ne

sam
mostudiu
m

10
0 Marketing
g hotelových
h služeb

Ano

Marketingg hotelových
h služeb

Ano

11
1

sam
mostudiu
m

6

12
2

rezerva

Ano

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
•
•

5 konzulttací
8 konzulttací

(6+6+6+6 +6h
hodin)
měsíčn
ní konzultacce
(4+4+4+4+4++4+4+2 hodiiny) týdenn
ní konzultacce

Časový haarmonoggram pětti konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

1

Prezenční výuka

2

Prezenční výuka

Téma 1, vypracován
ní průběžnýých úkolů, odevzdání
o
d
dílčí
části sem
mestrální prááce.
Téma 5, 6, vypraco
ování průběěžných úko
olů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.
Kontrola úkolů z opo
ory.

Kontrolní tutoriál
t
3
Prezenční výuka

4

Prezenční výuka

Téma 7, 8, vypraco
ování průběěžných úko
olů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.
Téma 10, 11, vypraccování průb
běžných úko
olů, odevzdání
ní práce.
dílčí části semestráln
Kontrola vypracovan
ných úkolů z opor.

Závěrečnýý tutoriál
5
Prezenční výuka

Téma 12
2, vypracovvání průběěžných úkolů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.

Časový haarmonoggram šesti konzultací
Po
ořadí
ko
onzultace
1
2

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

Prezenční výuka

Téma 1, vypracován
ní průběžnýých úkolů, odevzdání
o
d
dílčí
části sem
mestrální prááce.

Prezenční výuka

Téma 5, vypracován
ní průběžnýých úkolů, odevzdání
o
d
dílčí
části sem
mestrální prááce.

7

Kontrola úkolů z opo
ory.
Kontrolní tutoriál
t
3
Prezenční výuka

4

Prezenční výuka

5

Prezenční výuka

Téma 6, 7, vypraco
ování průběěžných úko
olů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.
Téma 8, 10, vypracování průběžných úko
olů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.
Téma 11
1, vypracovvání průběěžných úkolů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.
Kontrola vypracovan
ných úkolů z opor.

Závěrečnýý tutoriál
6
Prezenční výuka

Téma 12
2, vypracovvání průběěžných úkolů, odevzdání
dílčí části semestráln
ní práce.

9.. Vyučovaccí metody
 Řízená diskuse
 Prezeentace
 Samo
ostudium

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
 Aktivn
ní účast na konzultacícch
 Vypraacování průběžných úkkolů
 Vypraacování kom
mpletní sem
mestrální prááce

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
 Aktivn
ní účast na konzultacícch
 Vypraacování průběžných úkkolů
 Vypraacování kom
mpletní sem
mestrální prááce

8

Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Akktivní účast na konzultacích

5 bodů

10 %

Prrůběžné pln
nění úkolů

15 bodů

30 %

Seemestrální práce
p

30 bodů

60%

Ce
elkem

50

100

Výsledná hoddnotící stuppnice
V
A = 90 - 100%
%
(90 - 100 boddů)
B = 80 - 89%
%
(80 - 89 bodůů)
C = 70 - 79%
%
(70 - 79 bodůů)
D = 60 - 69%
%
(660 - 69 bodůů)
%
(50 – 59 bodůů)
E = 50 - 59%
(449 bodů a méně)
F = 49 - 0 %
m

Shrnutí a závěr
Váážení čtenáři,
Děěkuji za pozornost, kteerou jste věěnovali čtení tohoto průvodce.
p
V
Ve výše uve
edeném
teextu, jste see seznámili se základn
ním obsahe
em této dílččí části mo
odulu a především
náároky, kteréé na Vás bud
dou kladenyy v souvislo
osti s hodno
ocením.
Peevně věřím,, že znalostti získané při
p studiu op
pory k tomu
uto modulu
u návštěvou
u hodin
v maximální možné mířee využijete také
t
v praxii.
Lenka Švvajdová
garant

9

