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ÚVOD
Odborná i laická verejnosť nepochybuje o tom, že cestovný ruch je
významný spoločensko-ekonomický fenomén, ktorého sa každoročne
zúčastňujú milióny návštevníkov s rôznorodými potrebami. Uspokojovanie
týchto potrieb okrem iného vyžaduje kvalifikovanú a nekvalifikovanú
prácu. Štatistiky zamestnanosti v cestovnom ruchu potvrdzujú existenciu
pracovných príležitostí vyžadujúcich len zaučenie na príslušnú pracovnú
pozíciu, u iných, najmä manažérskych pozícií, sa však predpokladá
a zvyčajne aj vyžaduje stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.
Vysokoškolským vedecko-pedagogickým pracoviskom s najdlhšou
tradíciou v príprave absolventov pre cestovný ruch na Slovensku je
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zároveň
je jediným pracoviskom s akreditovanými všetkými tromi stupňami
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore cestovný ruch, v ktorom sa
okrem ekonomických, zdôrazňujú aj spoločenské aspekty cestovného ruchu.
V snahe pomôcť študentom bakalárskeho štúdia úspešne sa adaptovať na
podmienky ich nového pôsobiska, rozhodol sa kolektív autorov spracovať
učebný text zameraný na problémy kultúry prejavu tak, aby študent:
– používal získané poznatky v každodennom pracovnom a osobnom
živote vysokoškoláka,
– bol schopný profesionálne a v požadovanej štruktúre vypracovať
na vybranú tému odborný text, referát, seminárnu prácu, literárnu
rešerš, citovať odkazy na literárne pramene a pod.,
– aplikoval získané poznatky pri spracovaní a prezentácii seminárnej
práce a iných druhov kvalifikačných prác,
– posúdil svoje predpoklady a schopnosti nielen pre úspešné
vysokoškolské štúdium, ale aj úspešné uplatnenie sa v praxi,
– hodnotil svoje predstavy v súlade s akademickou etikou a etiketou
v súlade s požiadavkami na osobnú a písomnú komunikáciu,
– vytvoril si racionálny model svojho správania a študijných aktivít
počas vysokoškolského štúdia.
Naplneniu uvedených zámerov podriadili autori aj štruktúru
predloženého textu, ktorý tvorí deväť kapitol. Prvá kapitola oboznamuje
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čitateľa s vývojom a súčasným štúdiom cestovného ruchu v podmienkach
gestorského pracoviska - Katedry cestovného ruchu a spoločného
stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Zámerom
jej prezentácie je získať a následne prehĺbiť kladný vzťah každého
študenta k študovanému odboru. Druhá kapitola sa venuje osobnosti
vysokoškolského študenta a vysokoškolského učiteľa ako hlavným
subjektom vysokoškolského vzdelávania a ich atribútom. Základnými
organizačnými formami vyučovania - prednáškou, seminárom, cvičením,
konzultáciou, praxou a exkurziou sa zaoberá tretia kapitola textu. Písomný
a ústny prejav študenta využívaný nielen počas vyučovania, ale aj mimo
vyučovacích aktivít, je predmetom pozornosti štvrtej kapitoly. Piata
kapitola sa venuje tvorbe elektronickej prezentácie využívanej hlavne
počas aktívnych foriem výučby - seminárov, diskusií a pod., šiesta kapitola
prednesu spracovanej prezentácie. Základné zásady telefonovania
a elektronickej komunikácie na akademickej pôde sú predmetom siedmej
kapitoly. Nevyhnutnou súčasťou osobnosti nielen každého študenta, ale aj
vysokoškolského učiteľa, je dodržiavanie zásad a pravidiel akademickej
etiky a etikety. Tejto problematike sa venuje ôsma kapitola. Deviata
kapitola sa venuje úprave zovňajšku vysokoškolskej študentky a študenta,
ktorá je práve v cestovnom ruchu osobitne dôležitá.
Autori a autorky poznamenávajú, že v texte uvedené pojmy
v mužskom rode, napr. študent, učiteľ a i., chápu v plnom rozsahu aj
v ženskom rode, t. j. študentka, učiteľka a i. Z dôvodu prehľadnosti
textu sa kolektívne rozhodli používať jeden rod tak ako je uvedené
v zákone o vysokých školách. Výnimkou je posledná kapitola z dôvodu
rozdielov v úprave zovňajšku študentiek a študentov.
Kolektív autorov verí, že obsah tohto textu zaujme začínajúcich
študentov vysokoškolského štúdia cestovného ruchu a bude im
nápomocný aj v prípade vzniku problémových situácií. To neznamená,
že uvedené informácie nemôžu byť predmetom pozornosti študentov
aj iných študijných odborov.

Za kolektív autorov Ján Orieška

Banská Bystrica máj 2018
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