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Sylaby
• Definície základných pojmov – geografia hotelierstva, hotel, funkcie hotelov
• Klasifikácia hotelov
• Hotelové systémy (reťazce a siete) a ich klasifikácia
• Vývoj hotelierstva, významní hotelieri sveta, významné hotely na svete
• Významné trendy súčasného hotelierstva
• Teória rozmiestnenia a lokalizácie hotelov na území veľkých miest
• Transformačné procesy v slovenskom hotelierstve po roku 1989
• Cestovný ruch a hotelierstvo Slovenska
• Vývoj štruktúry, rozmiestnenia a lokalizácie hotelov na území Bratislavy
• Vývoj, štruktúra a rozmiestnenie hotelov vo Vysokých Tatrách
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Prednášky
Vzhľadom ku skutočnosti, že nie je k dispozícii učebný text v slovenčine ani v češtine,
poskytujem študentom texty prezentácií, ktoré samozrejme je potrebné doplniť poznámkami
z prednášok a poznatkami z odporúčanej literatúry – pdf textu prezentácii pošlem aj e-mailom
Dôležité upozornenie: Text prezentácií slúži ako pomocný študijný materiál k voliteľnému
predmetu Geografia hotelierstva pre študentov odboru Geografia Prírodovedeckej fakulty UK.
Nie je dovolené publikovať ani zverejňovať na webe poskytnutý materiál, ani časť
materiálu bez súhlasu autora!
Podmienky absolvovania výberového predmetu Geografia hotelierstva:
Účasť na prednáške, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2017 v čase od 08,00 do 12,00
(pozor zmena oproti pôvodnému rozvrhu, od 13,00 bude prednáška s prof. Korcom)
v B2-404 je povinná.
Aktívna účasť na prednáškach - otázky, poznámky - hodnotím pozitívne + (má hodnotu 0,5
boda) – pripočítavam k výsledku písomnej skúšky
Písomná skúška –
- cca 5-6 termínov od konca decembra do začiatku februára
- 15 otvorených otázok za 30 bodov (plus 1 bonusová úloha za 2 body) – 60 minút na
vypracovanie
Na absolvovanie predmetu potrebných minimálne 17 bodov (súčet bodov za aktívnu
účasť na prednáške plus výsledok písomnej skúšky)

