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5. Obsah: 

Práce se zabývá psychologickými aspekty v řízení hotelu. Klade si za cíl zjistit, 
které vlastnosti a dovednosti jsou pro manažera hotelu/restaurace nejdůležitější 
a navrhnout kompetenční profil manažera. Práce dále zkoumá míru stresu na 
pracovišti a snaží se najít řešení, která by stres pracovníků zlepšila. 

K realizaci výzkumu byla využita jedna z metod kvantitativního výzkumu, 
konkrétně dotazníkové šetření. Respondenty dotazníku byli primárně 
vysokoškolští studenti z oboru hotelnictví, případně příbuzných oborů spojených 
s gastronomií nebo managementem. Dále byli respondenty lidé s praxí v oborech 
gastronomie nebo hotelnictví, a to z toho důvodu, aby výsledky vycházely pouze 
z poznatků z praxe.  

Z výzkumného šetření vyplynulo, že všechny uvedené vlastnosti a schopnosti 
byly respondenty vnímány jako důležité. Pokud se vezmou v potaz všechny 
odpovědi, vyšlo z výzkumu, že by měl být manažer hlavně zodpovědný, jako 
jedna z nejcennějších schopností se ukázala být komunikativnost.  

Jako největší stresory na pracovišti se ukázaly být neočekávané situace, těm však 
nelze nijak předcházet, nelze je predikovat. Z výzkumu však vyplynulo, že podle 
respondentů nejlepší způsob, jak snížit stres pracovníků v oboru hotelnictví 
a gastronomie, je zvýšení fixních platů a lepší komunikace s managementem 
podniku. Jelikož byly jako největší stresory popisovány neočekávané situace, 
neexistuje jednoznačný způsob, jak naučit studenty neočekávaným situacím 
předcházet. Škola však může do svých osnov zařadit předměty z oblasti 
managementu, které budoucím manažerům pomohou neočekávané situace lépe 
zvládat tak, aby pro ně byly méně stresující. 



Z výzkumu dále vyplynulo, že 64 % pracovníků v oboru hotelnictví a gastronomie 
pociťuje stres, což se však nedá generalizovat, protože byl výzkumný vzorek příliš 
malý. 
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