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EDITORIAL
Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
v rozběhnutém času zimního semestru vychází další číslo časopisu JTHC. Do realizační fáze
se společně s novým akademickým rokem dostaly i nové bakalářské studijní programy
Management hotelnictví a cestovního ruchu a Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch, které
studují současní studenti 1. ročníku bakalářského denního i kombinovaného studia. Cílem
studijních programů VŠOH je co nejkvalitněji připravit nové absolventy na výkon jejich
budoucího povolání a vytvořit předpoklady pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia.
Studované obory vychází z požadavků trhu a předpokládaných požadavků ve vývoji služeb,
kdy je patrné, že právě v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii je poptávka po
odbornících s odpovídajícím vzděláním. Představitelé VŠOH jsou přesvědčeni o tom, že
absolventi školy mají předpoklady se úspěšně zapojit do pracovního procesu a uplatnit v něm
získané znalosti.
Velmi cennou zkušeností je aktivní zapojení studentů prezenčního studia do praktické,
pracovní činnosti i v rámci mimoškolských aktivit. Studenti se v nich setkávají v realitě s tím,
co poznávají na vysoké škole v rámci vzdělávacího procesu.
Do chodu školy se aktivně zapojil studentský senát. Toho si vedení VŠOH velice váží. Zpětná
vazba, která se od studentů dostává k představitelům školy, umožňuje hledat cesty ke
zkvalitňování výuky vysokoškolského studijního programu, naplňování jeho cílů a profilování
studentů.
Časopis se v tomto vydání zaměřuje na problematiku cestovního ruchu, zejména hotelnictví,
věnuje se výživě člověka, jak z pohledu její bezpečnosti, tak i problematice nutriční úrovně
stravování. Obsah doplňuje problematika významu logistiky v rámci konkurenceschopnosti
v hotelnictví. Zajímavé jsou i poznatky z mapování krajiny a turistických letovisek.
Dovolte mi, abych vám všem jménem vedení VŠOH popřál pevné zdraví, studijní, pracovní i
osobní úspěchy a naplnění vašich přání v roce 2014.

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.
Prorektor pro vzdělávací činnost

EDITORIAL
Dear readers,
The winter semester is in progress and the new edition of the magazine JTHC is coming out.
With the start of the new academic year new bachelor´s degree programmes are now in
progress: Hotel and tourism management and Gastronomy, hotel and tourism industry, in
which the current first-year students study full-time or distant. The objective of the fields of
study at College of Business and Hotel Management is to prepare new graduates for their
future occupation in the highest possible quality and create conditions for successful
mastering university studies. The academic fields of study are based on the market
requirements as well as on the anticipated requirements in the service development, where
there is an obvious demand for experts with adequate education in the field of tourism, hotel
industry and gastronomy. The representatives of College of Business and Hotel Management
strongly believe that the graduates of the university have all the prerequisites to join the
working process and apply the acquired knowledge.
It is considered a highly valuable experience that our full-time students are actively engaged
in the practical working activities within their extracurricular activities. The students meet
there in real life with what they have acquired at college within their educational process.
The student senate has become involved in the course of school events. The college
management highly appreciate this. The feedback from the students enables us to find new
ways how to improve our college curriculum, fulfilling its objectives and profiling our
students.
In this issue, the journal focuses on tourism industry problems, particularly hotel industry, and
is devoted to the nutrition, regarding both food security as well as the issue of diet quality and
nutrition. The issue deals with the problems of the importance of logistics within the
competitiveness in hotel industry. Findings from the mapping of landscape and resorts are
also remarkable.
On behalf of the management of College of Business and Hotel Management, let me wish you
sound health and success in study, work and personal life and that your wishes are fulfilled in
the year 2014.
Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.
Vice-Chancellor for Education

HOTELIERSTVO V REGIÓNE JUŽNÁ MORAVA Z ASPEKTU
VEDECKÉHO VÝSKUMU
THE HOSPITALITY IN THE REGION SOUTH MORAVIA FROM THE
ASPECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

Darina Eliašová
Abstrakt: Príspevok sa orientuje na priebeh vedeckého výskumu interného projektu Trendy
rozvoja hotelových služieb v rámci cestovného ruchu v regióne Južná Morava1 v súvislosti
s návrhom nového študijného programu Spa and Wellness Business. Podstatnú časť
výskumnej úlohy predstavujú wellness služby, ktoré sú predmetom prebiehajúceho terénneho
prieskumu vo všetkých hoteloch Juhomoravského kraja. Teoretické a praktické poznatky
vzťahujúce sa na terénny prieskum hotelových wellness služieb v skúmanom regióne tvoria
obsah predkladanej vedeckej state a jej prezentácie, v dimenzii osvedčenej metodológie
vedeckého skúmania.
Kľúčové slová: hotelové služby, región Južná Morava, terénny prieskum, wellness
Abstract: The article focuses on the process of scientific research of research target Trends in
development of hotel services as a part of tourism in region South Moravia in relation to the
proposal for a new study program Spa and Wellness Business. A substantial part of the
research project are wellness services that are the subject of outgoing field research in all
hotels of South Moravia. Theoretical and practical knowledges related to field survey hotel to
wellness services in the examined region are state of the scientific content and its presentation
in the dimension of proven methodology of scientific research.
Key words: hotel services, region South Moravia, field survey, wellness
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ZAJIŠTĚNÍ KONKURENČNÍ VÝHODY V HOTELNICTVÍ
PROSTŘEDNICTVÍM LOGISTIKY
COMPETETIVE ADVANTAGE IN THE HOTEL INDUSTRY THROUGH LOGISTICS

Petr Hajna, Milan Lauber
Abstrakt: Článek je odborným pojednáním, jež definuje úlohu logistiky i v oblasti zajištění
konkurenční výhody v segmentu hotelnictví. Tuto oblast lze jistě považovat za okruh služeb,
kde je konkurenceschopnost v dnešním 21. století velmi důležitou devizou k dosažení
ekonomických cílů podniku, ať už se jedná o maximalizaci zisku, maximalizaci obratu nebo
dlouhodobou dobrou pozici na trhu. Autoři se soustředili na význam logistiky při řízení
dodavatelských řetězců v oblasti hotelnictví. Článek současně zdůrazňuje nepopiratelný
význam informací a jejich klíčovou úlohu pro možnost optimalizace logistických procesů v
hotelu. Článek ve své druhé části vymezuje a upřesňuje úkoly logistiky – zabezpečení
plánování a organizaci činností v hotelu. Následuje popis problematiky konkurence mezi
hotely s poukázáním možnosti využití spojování jednotlivých hotelů v řetězce pro možnost
získání konkurenční výhody. Jedná se o velmi důležitý aspekt neboť, je skutečností, že trend
hotelových řetězců je aktuální, za předpokladu splnění veškerých zákonných požadavků, které
definují pravidla hospodářské soutěže. Není zde opomenut ani dopad změn podnikatelského
prostředí, význam pro oblast logistiky v hotelnictví. Mezi změny se tak zařazují nové
konkurenční prostředí, tlak na snižování cen a zvyšující se role zákazníka.
Klíčová slova: logistika, trh, řízení logistiky, dodavatelský řetězec, konkurenční výhoda,
podnikatelské prostředí, hotelový řetězec.

Abstrakt: The article is an expert treatise which defines the role of logistics as a competitive
advantage in the segment of the hotel industry.
The hotel industry can certainly be considered to be a range of services where the competitive
strength in the 21st century is a very important asset for achieving the company economic
objectives, whether it is the profit maximization, the sales maximization or the maintenance of
a long-term good position in the market.
The authors focused on the importance of logistics in the supply chain management in the
hotel industry.
The article also emphasizes the undeniable importance of information and its key role for the
possibility to optimize logistics processes at a hotel.

In its second part, the article defines and clarifies the logistics tasks - providing, planning and
organizing the activities at a hotel.
The description of the issue of competition among hotels follows pointing out that there are
possibilities to form partnerships of individual hotels in chains to gain a competitive
advantage.
This is a very important aspect because it is the fact that the trend of hotel chains is topical,
provided that all the legal requirements which define the rules of competition will be met.
The impact of changes in the business environment relevant to the field of logistics in the
hotel industry has not been ignored in this article. The new competitive environment, the
pressure on price reduction and the increasing role of the customer have been included in the
changes.
Keywords: logistics, marketing, logistics management, Supply chain, competitive advantage,
business environment, hotel chain.
JELclassification: A11,M31,P44,Y80
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NUTRIČNÍ HODNOCENÍ ŽIVOČIŠNÝCH TUKŮ VE VÝŽIVĚ
ČLOVĚKA
NUTRITIONAL ASSESSMENT OF ANIMAL FATS IN HUMAN
NUTRITION
Jan HRABĚ1, Ignác HOZA2
Abstrakt: Živočišné tuky mají ve výživě člověka významný vliv. Patří mezi složky výživy
s největší energetickou hodnotou, jsou nositeli bioaktivních látek, jako jsou vitaminy
rozpustné v tucích, látek senzoricky aktivních, které zvyšují chutnost potravin a klíčový
význam mají při tvorbě eikosanoidů, což jsou bioaktivní hormony velmi důležité pro udržení
zdraví a kvality lidského života. Na vzniku eikosanoidů se podílí zejména polyenové mastné
kyseliny, které se nachází v živočišných tucích, zejména však v tuku ryb.
Klíčová slova: Živočišné tuky, bioaktivní látky, eikosanoidy, polyenové mastné kyseliny,
rybí tuk
Abstrakt: The animal fats play a significant role in human nutrition. There are the
components of the nutrition with one of the highest energy value, carrier of bioactive
substances such as vitamins soluble in fats, Animal fats are sensorially active substances that
enhance the palatability of food and have a key role of eicosanoids, which are bioactive
hormones essential for maintaining health and quality of life. The formation of eicosanoids is
involved in polyunsaturated fatty acids, which are found in animal fats, especially fish oil.
Key words: Animal fats, bioactive substances, eicosanoids, polyunsaturated fatty acids, fish
oil
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NUTRIČNÍ VÝZNAM A GASTRONOMICKÉ VYUŽITÍ OLIVOVÉHO
OLEJE
NUTRITIONAL SIGNIFICANCE AND CULINARY USE OF OLIVE OIL

Jan Hrabě, Tomáš Ulbrich, Ignác Hoza
Abstrakt: V publikaci je provedeno nutriční vyhodnocení olivového oleje, specifikace
jednotlivých jakostních druhů podle Nařízení komise ES č. 2568/91 z 11. Července 1991.
Zvýšená konzumace je doporučována zejména z pohledu jeho zdravotního benefitu na zdraví
konzumenta. Obecně jsou pozitivně vnímány protektivní účinky vzniku arterosklerózy,
infarktu myokardu a syndromu cholesterolémie. Kvalita olivového oleje je odvislá na mnoha
faktorech (druh olivy, provenience, klimatické podmínky aj.) a technologického zpracování.
Za nejkvalitnější jsou považovány extrapanenské a panenské oleje získané lisováním oliv za
studena. V článku je rovněž hodnocen význam a použití oleje v gastronomii.
Klíčová slova: olivový olej, mastné kyseliny, olejová kyselina, druhy olivového oleje
Abstract: Following text is concerning to the nutritional evaluation of olive oil quality and
specifications of each species according to the EC Commission Regulation No. 2568/91 from
1991 July of 11th. The increased consumption is recommended especially in terms of its
health benefits for the consumers. Generally positive are perceived protective effects of
atherosclerosis, myocardial attack and syndrome of cholesterolemia. The quality of olive oil
depends on many factors (type of olives, provenance, climatic conditions, etc.) and
technological processing. The highest quality is considered extra virgin and virgin olive oils
obtained by cold pressing. The article also reviews the importance and use of oil in
gastronomy.
Keywords: olive oil, fatty acids, oleic acid, the species of olive oil
JEL klasifikace: L66
Seznam použité literatury:
[1] [DRDÁK, M. et.al. Základy potravinárskych technologií. 1.vyd. Bratislava: Malé
centrum 1996, 495 s. ISBN 80-967064-1-1.
[2] GOTTO, A. M. et al. The Cholesterol facts: A Summary of the evidence relating
dietary fats, serum cholesterol, at coronary heart dinase. A joint statement by the
American Heart Association ant the National Heart, Lung and Blood Institute. The
Task Force on Cholesterol Issues, American Heart Association. Circulaton 81
(1990), 1721 – 1733. In Sborník: Referenční hodnoty pro příjem živin. 1.vyd. Praha:
Výživaservis, 2011, ISBN 978-80-254-6987-3.
[3] HANUSKOVÁ, M. Vlastnosti a chemické zloženie olejnín pre výrobu olejov a
pokrmových tukov. Zlín: UTB ve Zlíně, 2009. Bakalářská práce.
[4] HRABÉ, J. et al. Technologie potravin výroby rostlinného původu. Zlín: UTB ve
Zlíně. 2006 Skripta.
[5] MATTHÄUS, B. et al. Aktuelles Interwiev: Verwendung von Pflanzenölen.
Ernährung 2005, Umschau 52, B9 – B12.

O´BRIEN, R. D. Fats and oils: Formulating and Processing for Applications.
Second edition. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, 2004. ISBN 0-8493-1599-9.
[7] [POKORNÁ, I. et al. Olivový olej. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu
o.s., 2007, 62 (6), 142-144 s. ISSN 1211-846
[8] [POKORNÝ, J.et al. Technologie tuků. 1.vyd. Praha: Nakladatelství technické
literatury, 1986. ISBN 04-833-86 8.
[9] VELÍŠEK, J., HAJŠLOVÁ, J. Chemie potravin 1-2. 3.vyd. Praha: OSSIS, 2009.
ISBN 978-80-86659-17-6
[10] YU – POTH et al. Effects of the National Cholesterol Education Programs Step I
and Step II dietary Intervention programs on cardiovascular disease risk factors: a
meta analysis. Am. J. Clin. Nutr. 69 (1999), 632 -646
[11] Referenční hodnoty pro příjem živin, Společnost pro výživu, o.s. Praha. 2011. 1. vyd,
Výživaservis s.r.o. Praha,
[12] Nařízení komise ES č. 2568/91 z 11. Července 1991
[6]

Kontaktní údaje
doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc.
Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D.
Vysoká škola obchodní a hotelová
Bosonožská 9, Brno 625 00
Tel.: 547218247
hrabe@hotskolabrno.cz

O PROJEKTU INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
PROJECT APPLICATION OF INNOVATION STUDY PROGRAMS
Taťána Karásková
Abstrakt: Od roku 2011 Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné realizuje projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0017 Inovace studijních
programů, který je zaměřen na inovace všech akreditovaných bakalářských a navazujících
magisterských oborů v prezenční a kombinované formě studia. Příspěvek demonstruje cíle,
klíčové aktivity a organizační strukturu daného projektu s výstupy první etapy projektu.
Detailně seznamuje s průběhem druhé etapy a předkládá predikci závěrečné fáze inovace
studijních programů
.
Klíčová slova: Inovace, konference, projekt, studijní opora, studijní program, workshop
Abstract: Since 2011, Silesian University in Opava, School of Business Administration in
Karviná, isimplementing the project OPEC CZ.1.07/2.2.00/28.0017 Innovation programs of
study which focuses on innovationall accredited bachelor's and master's courses in full-time
and part-time study. Article demonstrates objectives, key activities and organizational
structure of the project with an output of the first phase of the project. Acquaints with the
process of the second stage in detail and predicts the final phase of the innovation programs of
study.
Key words: innovation, conference, project, study support, study program, workshop
JELclassification: I 220, L 830
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ATRAKTIVITA ÚZEMIA OBCÍ CHKO STRÁŽOVSKÉ VRCHY PRE
POTREBY CESTOVNÉHO RUCHU
ATTRACTIVENESS OF THE TERITORY OF MUNICIPALITIES
PLA STRÁŽOVSKÉ VRCHY FOR THE NEEDS OF TOURISM
___________________________________________________________________
Anton Kasagranda, Róbert Hamada
Abstrakt: Atraktivita
územia pre potreby cestovného ruchu môže byť vyjadrená
kvantitatívne. Regióny disponujú určitými predpokladmi pre takúto formu rozvoja. Tieto
predpoklady vnútorne členíme na lokalizačné a realizačné a ich hodnotu môžeme
kvantifikovať. Cieľom príspevku je kvantitatívne vyjadrenie atraktivity lokalizačných
a realizačných predpokladov, ktorými disponujú obce v záujmovom území CHKO Strážovské
vrchy s dôrazom na prípadný rozvoj cestovného ruchu. Hlavnému cieľu predchádza stručná
definícia základných pojmov, vysvetlenie použitej metodiky a spôsobu hodnotenia atraktivity.
Kľúčové slová: Cestovný ruch, atraktivita územia, CHKO Strážovská vrchy, obce
Abstract: Attractiveness of the area for the purposes of tourism can be expressed
quantitatively. Regions have certain prerequisites for this form of development. These
assumptions internally divided on location and realization. Their value can be quantified. The
aim of article is to quantify the attractiveness of localization and realization assumptions,
which municipality in interest area of PLA Strážovské vrchy for tourism development
disposes. The main objective precedes a brief definition of basic terms, explanation of the
used methodology and assess of the attractiveness of methodology.
Keywords: Tourism, attractiveness, PLA Strážovské vrchy, municipality
JEL classification: R11, L83, Z19

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/1143/12 Regióny: vývoj,
transformácia a regionálna diferenciácia.
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BEZPEČNOST POTRAVIN V ČESKÉ REPUBLICE
FOOD SECURITY IN CZECH REPUBLIC
________________________________________________________________
Eva Lukášková, Zdeněk Málek
Abstrakt: V článku je definována potravinová bezpečnost z hlediska jejího globálního
významu. Jsou vymezeny faktory ovlivňující potravinovou bezpečnost v globálním měřítku,
dále jsou uvedeny čtyři stupně spotřební úrovně potravin v závislosti na ekonomické úrovni
země. Článek v hlavních bodech seznamuje s úlohou Evropské unie v systému bezpečnosti
potravin a konkrétně vymezuje potravinovou bezpečnost ČR danou Bezpečnostní strategií ČR
a úkoly jednotlivých ministerstev v dané oblasti.
Klíčová slova: Potravinová bezpečnost, bezpečnost potravin, kvalita potravin, Bezpečnostní
strategie ČR.
Abstract: In the article it is defined food security and its relevance on global level. There are
specified factors, which influenced food security on global level and mentioned four degree
of consumers levels of food in dependence on economic advanced level of country. The
article is aimed on role of European Union in system of food safety and specified food
security on Security Strategy of Czech Republic includes of roles of resorts ministries.
Key words: Food security, Food safety, Quality of food, Security Strategy of Czech Republic
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MÍRA ZAJIŠTĚNÍ POTRAVINOVÉ SOBĚSTAČNOSTI V ČESKÉ
REPUBLICE
THE MEASURE OF ENSURING OF FOOD SUFFICIENCY IN CZECH
REPUBLIC
________________________________________________________________
Eva Lukášková, Zdeněk Málek
Abstrakt: V článku je definován pojem potravinová soběstačnost. Potravinová soběstačnost
vyjadřuje aktuální poměr mezi domácí produkcí a domácí spotřebou dané agrární komodity
v určitém čase. Jsou zde vymezeny základní faktory ovlivňující míru zajištění potravinové

soběstačnosti v České republice. Pozornost je věnována využívání půdy v současnosti,
zejména problematice jejího úbytku. Dále je na příkladech vymezena míra potravinové
soběstačnosti u nás v současnosti.
Klíčová slova: Potravinová soběstačnost, zemědělská půda, eroze, potravinářské komodity
Abstract: It is defined food sufficiency in the article. Food sufficiency is actual rate between
domestic production and domestic consumption of food commodity in concrete time. There
are defined basic factors which influent the rate of ensuring of food sufficiency in Czech
Republic. There are mentioned the using of agricultural land in the present time and the
problems of it decreasing. There are defined on examples rate of food sufficiency in our
country in the present time.
Key words: Food sufficiency, agricultural land, erosion, food commodity
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ADVANCED MAPPING OF CYPRIOT COUNTRYSIDE AND TOURIST
RESORTS: CASE STUDY TOCHNI, LARNACA
Jakub Trojan
Abstract: The paper presents techniques and processes of mapping rural countryside in
Southern Cyprus. The model case study is focused on tourist resort Cyprus Villages located in
Tochni, Larnaca. We focused on advanced solutions of real time mapping of facilities belong
to the resort and their representation through location-based services. The background was set
on using open source solutions and open data – OpenStreetMap project.
Key words: cartographic visualization, GIS, open source, tourism, Larnaca
JEL classification: O31, R58
References
[1] CRAMPTON, Jeremy W. Mapping: a critical introduction to cartography and GIS. 1st
pub. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, c2010, x, 217 s. ISBN 9781405121729.
[2] KRYGIER, John a Denis WOOD. Making Maps, a visual guide to map design for GIS. Second
Edition: A Visual Guide to Map Design for GIS. 2011, The Guilford Press, 256 p. ISBN 9781609181666

[3] MONMONIER, Mark S. No dig, no fly, no go: how maps restrict and control. Chicago:
University of Chicago Press, 2010, xiii, 242 p.
[4] SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geovisualization. 3rd ed. Upper Saddle
River: Pearson Prentice Hall, c2009, x, 561 s., 48 s. obr. příl. ISBN 9780132298346
[5] TROJAN, Jakub. Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management. Brno:
College of Business and Hotel Management, 2013. 82 p. ISBN 978-80-87300-50-3

[6] TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK and Kateřina FALK. Using of DRS/TRS in Order to
Increase the Competitive Advantage of Microregion. Logos Polytechnikos, Jihlava:
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 2012/3, č. 4, s. 57-63. ISSN 1804-3682.
[7] WOOD, Denis, John FELS a John KRYGIER. Rethinking the power of maps. New York, N.Y:
Guilford Press, c2010, x, 335 s. ISBN 9781593853662.

Contact details
RNDr. Jakub Trojan
Laboratory on Experimental and Applied Geography
College of Business and Hotel Management
Bosonožská 9, 625 00 Brno, Česká republika
Tel: 547 218 247
e-mail: trojan@hotskolabrno.cz

SPOTŘEBNÍ POTRAVINOVÝ KOŠ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
CONSUMER CONSUMPTION BIN IN SCHOOL MEALS
___________________________________________________________________________
Helena Velichová, Eva Lukášková
Abstrakt: Práce se zabývá úlohou školního stravování při zajištění potřeb výživy dětí a
mládeže. Uvádí hlavní funkce školního stravování. Popisuje význam spotřebního
potravinového koše a jeho plnění v návaznosti na doporučenou pestrost pokrmů měsíčního
jídelníčku. Byla provedena analýza spotřebních košů v návaznosti na pestrost jídelníčků
adolescentů u vybraných gymnázií Jihomoravského kraje. Vyhodnoceno bylo procentové
porušení, plnění u jednotlivých komodit a plnění spotřebních košů u vybraných škol, jsou
uvedena řešení a doporučení.
Klíčová slova: Školní stravování, spotřební potravinový koš, potravinové komodity, pestrost
stravy
Abstract: The article is targeted on the role of school meals in ensuring the nutritional needs
of children and youth. Shows the main functions of school meals. Describes the importance of
consumer consumption bin and its performance in relation to the recommended variety of
food monthly menus. Analysis was conducted consumption bin in relation to the variety of
diets of adolescents in selected secondary schools of South Moravia. Evaluated the
percentages of violations, compliance for individual commodities and implementation of
consumer baskets in selected schools are solutions and recommendations.
Key words: School meals, consumption bin, food commodities, nutritive and energy
values
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KOMPARACE ATRAKTIVITY REGIONŮ PROSTŘEDNICTVÍM
METODY SOUČTU VÁŽENÝCH FAKTORŮ
COMPARISON OF ATTRACTIVENESS OF THE REGIONS THROUGH
WEIGHTED FACTOR SCORE APPROACH

Marek Záboj
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na zjištění vybavenosti a atraktivnosti jednotlivých regionů
České republiky ve vztahu k cestovnímu ruchu. K tomuto účelu je využita metoda součtu
vážených faktorů. V první fázi je třeba určit rozhodovací kriteria a přiřadit jim tzv. váhy podle
jejich důležitosti pro potenciální návštěvníky. Poté jsou posuzovány jednotlivé kraje podle
jednotlivých faktorů a jsou jim přiřazeny body na základě splnění daného kriteria. Následuje
kvantifikace vybavenosti a atraktivity krajů, která spočívá v součinu bodů a váhy každého
faktoru a následně v součtu těchto součinů. Konečné výsledky pak určí pořadí a rozdíly mezi
jednotlivými kraji. Cílem příspěvku je tedy pomocí metody součtu vážených faktorů zjistit
potenciál krajů České republiky ve vztahu k cestovnímu ruchu a provést komparaci na
základě tohoto ukazatele.
Klíčová slova: region, atraktivita, cestovní ruch, faktor, vybavení
Abstract: The paper is focused on determination of equipment and attractiveness of
individual regions in Czech Republic in relation to tourism. Weighted factor score approach is
used for this purpose. In the first phase it is necessary to set decision criterions and give them
so called weights according to their importance for potential visitors. Then the individual
regions are evaluated according to factors and points are given them due to satisfaction of
stated criterion. Followed by quantification of equipment and attractiveness of regions which
means the product of points and weights of each factor and subsequently sum of these
products. Final results will then define rank and differences between the regions. Thus, the

aim of this article is to identify a potential of regions in Czech Republic in relation to tourism
through weighted factor score approach and make comparison based on this indicator.
Key words: region, attractiveness, tourism, factor, facilities
JEL classification: L83, L89, R11, O18
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