8. Standardy kvality
Lektor: Mgr. Josef Neufus

Anotace modulu:
Modul se věnuje problematice významu kvality při poskytování služeb cestovního
ruchu a seznamuje s třemi nejrozšířenějšími systémy řízení kvality – ISO ČSN EN,
Total Quality Management a Standardy kvality. Je zaměřen na objasnění principů
řízení, aplikování a vyhodnocování jednotlivých strategií jakosti. Objasňuje vliv
lidského faktoru při dodržování stanovených Standardů služeb a zároveň nastiňuje
alternativy prevence selhání. Studenti budou seznámeni s metodikou a postupy při
tvorbě, zavádění a vyhodnocování Standardů kvality.

Cíl modulu:
Seznámit studenty s významem kvality pro úspěšné řízení hotelu a poskytování služeb
cestovního ruchu obecně. Objasnit základní pojmy a možnosti aplikování obvyklých
systémů řízení jakosti včetně vnitropodnikových Standardů kvality. Pochopit rozdíly
mezi jednotlivými systémy a zároveň se seznámit s možnostmi využití norem jakosti
pro sestavení vlastních Standardů kvality a samotnou práci s nimi.
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