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Marketing a management cestovního ruchu
1. Základní terminologie marketingu služeb cestovního ruchu. Marketing, produkt, služba.
Význam marketingu v praxi, charakteristické vlastnosti služeb cestovního ruchu. Faktory
ovlivňující nákupní chování spotřebitele ve službách cestovního ruchu.
2. Strategický a taktický marketing. Hlavní rozdíly a realizované aktivity strategického
i taktického marketingu - vysvětlení na příkladech z podniků a organizací cestovního ruchu,
včetně DMO. Segmentace trhu - význam pro praxi cestovního ruchu a nejčastěji využívaná
segmentační kritéria.
3. Marketingový mix hmotných výrobků a jeho aplikace ve službách cestovního ruchu.
Charakteristika a příklady praktického uplatnění základního mixu v podnicích a organizacích
cestovního ruchu, včetně DMO.
4. Rozšířený marketingový mix. Charakteristika a příklady praktického uplatnění rozšířeného
marketingového mixu v podnicích a organizacích cestovního ruchu, včetně DMO.
5. Marketingový výzkum v cestovním ruchu. Marketingový výzkum a průzkum (význam,
možnosti zaměření, přípravná a realizační fáze výzkumu, výzkumné agentury). Kvantitativní
a kvalitativní marketingový výzkum - rozdíly, příklady výzkumných metod a technik. Primární
a sekundární data v marketingu, aktuální statistické údaje o cestovním ruchu.
6. Hodnocení a kontrola marketingových aktivit v cestovním ruchu (konkrétní příklady metod
a technik hodnocení a měření výkonnosti marketingových aktivit; jejich aplikace do činností
podniků a organizací cestovního ruchu, vč. DMO). Poslání, vize a cíle v marketingu cestovního
ruchu - rozdíly, jejich stanovení a praktický význam.
7. Destinace cestovního ruchu. Destinace cestovního ruchu a její vymezení, mentální destinace
(vysvětlení na příkladech). Destinace na straně nabídky, destinace na straně poptávky. Primární,
sekundární a terciární potenciál destinace pro rozvoj cestovního ruchu a jeho aktivace (vysvětlení na
příkladech). Genius loci.
8. Organizace destinačního managementu (DMO) - cíl a základní principy fungování, hlavní
aktivity, členové, možnosti financování, hierarchie organizací destinačního managementu v České
republice - s příklady DMO. Návštěvnický management. Rezidentský management.
9. Vznik a vývoj destinačního managementu - u nás i ve světě. Rajonizace území ČR - různé
přístupy, s příklady (rajonizace podle regionální politiky EU, MAS, vinařská rajonizace…).
Rajonizace cestovního ruchu na našem území.
10. Marketingové řízení destinace - znaky, cíl a proces marketingového řízení destinace. Produkt
destinace (procesy tvorby destinačního produktu; rozdíl mezi produktem na trhu cestovního ruchu
(výrobkem, službou) a produktem destinace; příklady destinačních produktů).

11. Provozování cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zahájení činnosti CK a CA legislativní rámec, proces získání živnostenského oprávnění. Podnikatelský záměr CK. Podmínky
provozování CK a CA v ČR - povolené a zakázané činnosti. Podmínky zprostředkování prodeje
zájezdů pomocí internetu, jejich význam pro spotřebitele.

12. Pojištění CK a CA na trhu cestovního ruchu. Pojištění odpovědnosti a jeho význam pro
podnikatelský subjekt. Pojištění záruky pro případ úpadku touroperátora (význam pro
spotřebitele; výdaje CK na pojištění; pojistné plnění a postup vedoucí k jeho realizaci).
13. Smlouva o zájezdu. Význam smlouvy o zájezdu pro podnik CK i pro zákazníka. Potvrzení
o zájezdu. Možnosti změn uzavřené smlouvy o zájezdu a práva zákazníka CK při těchto změnách.
Informační povinnosti CK při prodeji zájezdu. Postoupení smlouvy o zájezdu. Odstoupení od
smlouvy o zájezdu. Uplatnění vad zájezdu, náhrada škody.
14. Soubor služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur. Služby CK/CA a jejich
charakteristiky. Produkt CK - zájezd (tvorba, propagace, typologie zájezdů). Trendy v činnosti
CK a CA na trhu ČR a EU. Příklady aplikace CRM (customer relationship management) v
provozu podniků CK a CA.
15. Podniky CK a CA na trhu cestovního ruchu. Postavení a funkce CK a CA na trhu
cestovního ruchu. Organizační struktura podniků CK a CA (typy organizačních struktur, silné i
slabé stránky z hlediska řízení CK/CA, podnikové centrum a výkonné složky podniku). Formy
spolupráce mezi CK a CA, význam spolupráce na trhu CK a CA.
16. Kategorie a klasifikace ubytovacích zařízení v České republice a v zahraničí (podmínky
pro ubytovací zařízení a proces udělení oficiální kategorie). AHR ČR, Hotelstars. Druhy a
vybavení pokojů.
17. Ubytovací úsek - Recepce, Úklid, Údržba, Bezpečnost (organizační struktura, pozice,
procesy, odpovědnosti, řízení kvality).
18. Stravovací úsek - Kuchyň, Restaurace, Bar, Minibar, Room Service, Event Management,
Bankety (organizační struktura, pozice, procesy, odpovědnosti, řízení kvality a produktivita
práce).
19. Revenue management a marketingový proces v hotelu - Nástroje, vysvětlení pojmů,
organizační struktura, pozice, procesy, odpovědnosti. Měření výsledků, podíl na trhu.
20. Generální ředitel, management v hotelu - Podnikatelský plán hotelu, strategie, rozpočet.
Organizační struktura hotelu, pozice, procesy, odpovědnosti.
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