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       VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 

 

 

 
Odborné zaměření 

 Hotelnictví 

o Řízení ubytovacích zařízení, moderní metody a nástroje marketingu hotelů, 

modelování a optimalizace systémů ubytovacích zařízení, ekonomika 

ubytovacích zařízení, systémy řízení lidských zdrojů 

 Gastronomie 

o Řízení gastronomických zařízení, modelování a optimalizace systémů 

gastronomických zařízení, kulinářské technologie zpracování potravin, 

hodnocení kvality pokrmů a vín, systémy řízení lidských zdrojů, moderní 

nástroje a metody marketingu gastronomických zařízení 

 Cestovní ruch 

o Řízení destinací a subjektů cestovního ruchu, posuzování efektů cestovního 

ruchu na území, činnost a funkce organizací destinačního managementu a 

turistických informačních center, systémy řízení kvality v cestovním ruchu 

 

Nabízené služby 

 Analýzy systémů  

 Hodnocení kvality 

 Projektování inovačních řešení 

 Tvorba strategických záměrů 

 

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce 

Příklady realizovaných projektů: 



1. Analýza vybraných tržních vlivů konkurence pro inovaci marketingové strategie 

Aquapalace Hotelu Prague; zadavatel: Redvale a.s., provozovatel Aquapalace 

Hotelu Prague 

2. Koncepce gastronomických služeb v areálu stadionu FK Teplice; zadavatel: AGC 

Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 

3. Optimalizace stravovacích služeb pro zaměstnance AGC při respektování 

různorodosti pracovních činností; zadavatel: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC 

Group 

4. Řízení nákladů střediska Food & Beverage Aquapark; zadavatel: Redvale a.s., 

provozovatel Aquapalace Hotelu Prague 

5. Návrh marketingových opatření pro posílení návštěvnosti hotelu Horizont; 

zadavatel: Regata Čechy a.s. 

6. Inovační přístup k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální 

úrovni v České republice; zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-

CzechTourism, Institut turismu ČR 

7. Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí – Čertovy 

proudy Loučovice; zadavatel: Obec Loučovice 

8. Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou; zadavatel: Obec Lipno 

nad Vltavou a Lipensko, s. r. o. 

9. Nová tvář Hotelu Stein; zadavatel: Karlovarský kraj (v rámci inovačních voucherů) 

10. Návrh dlouhodobého záměru rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2013-

2017; zadavatel: Plzeň, statutární město 

11. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České 

republiky; zadavatel: Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism 

12. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch; zadavatel: 

Městský úřad Litoměřice 

13. Health & Well-being in Tourism Destination (WelDest); zadavatel: Evropská 

komise - Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) 

14. Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k 

zmírnění společensko-ekonomických disparit; zadavatel: Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR 

15. Praha není jen Královská cesta; zadavatel: JPD 3 Praha, Institut evropské 

demokracie 



16. Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České republice se zvláštním 

zřetelem na kraje; zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

17. Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji 

cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu; 

zadavatel: Obec Lipno nad Vltavou 

18. Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti 

ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice; zadavatel: Česká centrála 

cestovního ruchu-CzechTourism 

 

 

 

Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. 

Název instituce: Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. 

E-mail: han@vsh.cz 

Tel.: (+420) 606 665 119 

Web: www.vsh.cz 
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