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Úvod a výsledky učení pro první část 
První část je úvodní jednotka pro dvoudílný modul o 

cestovním ruchu a pohostinství v České republice. V této 

části si jednoduše přejeme, aby studenti přemýšleli o úloze, 

kterou cestovní ruch a pohostinství hrají v České republice 

z kulturního i ekonomického hlediska. Cílem této části je 

posunout se dál od pouhého pochopení postavení sektoru 

cestovního ruchu na národní a regionální úrovni; cílem je 

také povzbudit studenty, aby přemýšleli o atributech 

lokality, kde žijí.  

 

Čtyři výsledky učení jsou tedy: 

Rozvíjet povědomí o zdrojích informací pro statistiku 

cestovního ruchu 

Pochopit význam zahraničních návštěvníků pro ekonomiku   

Porozumět rozsahu aktivit, které návštěvníci provádějí 

Povzbudit studenty, aby přemýšleli o tom, jaké turistické 

atrakce se nachází v jejich lokalitě 
 

Úvod a výsledky učení pro druhou část 
První část představila studentům svět cestovního ruchu a 

pohostinství v České republice, aby jim pomohla pochopit 

důležitost tohoto odvětví pro Českou republiku, a to jak 

jako zdroj příjmů, tak jako způsob prezentace pozitivního 

obrazu země v zahraničí. Cestovní ruch je sektor, který 

potřebuje zaměstnance, ve skutečnosti hodně 

zaměstnanců. Cílem této části je povzbudit studenty, aby 

zvážili, zda by zvažovali kariéru v cestovním ruchu, a pokud 

ano, kde mohou najít další informace o vzdělávání a 

profesních možnostech. 

 

   Výsledky učení pro druhou část jsou: 

Zamyslet se nad svými dovednostmi a vlastnostmi a zvážit, 

zda by kariéra v cestovním ruchu byla pro ně   

Seznámit studenty s řadou možných rolí v tomto sektoru 

Poskytnout informace o profesních a vzdělávacích 



 

 

možnostech v tomto sektoru 



 

 

Přístupy k učení 
Jednotlivé části byly vyvinuty s řadou integrovaných 

vzdělávacích strategií, které jsou založeny na podpoře 

aktivní účasti a zapojení studentů: 

Individuální prohlížení a čtení online části 

Studenti budou povzbuzováni k používání internetu (pokud 

je k dispozici) jako výzkumného nástroje 

• Tento přístup zahrnuje studentský sešit, který je určen 

k tomu, aby poskytl příležitost: 

 

➢ povzbudit debatu; 

➢ analyzovat data; 

➢ načíst a zaznamenat informace; 

➢ poskytnout nástroj pro párované činnosti; 

➢ brainstorming; 

➢ použití médií; 

 

Používání online zdrojů a sešitů 
Jednotlivé části byly navrženy tak, aby bylo možné 

postupně pracovat se sešitem. Vzhledem k tomu, že 

průměrná hodina trvá 45 minut, předpokládá se, že práce 

s online částí a dokončení všech činností bude trvat 

přibližně 60 až 70 minut, které lze rozdělit do dvou 

samostatných hodin nebo jedné dvouhodinovky.  

Je možné také rozšířit několik aktivit (například 

„Storyboard“ v první části), a proto je možné, že jednotlivé 

části mohou trvat až tři hodiny v závislosti na úrovni 

interaktivity, kterou chcete dělat nebo dle disponibilního 

času. Je důležité si uvědomit, že jednotlivé části a 

doprovodné sešity byly navrženy tak, aby je bylo možné 

použít ke stimulaci dalších aktivit, a nemusí být nutně 

probrány v jednom sekvenčním sezení. 

Přestože je jednotka navržena tak, aby byla kompatibilní s 

různými webovými prohlížeči, doporučení pro optimální 

výkon je „Google Chrome“ nebo „Mozilla Firefox“. 



 

 

Studenti budou potřebovat sluchátka a pero. 

 

Procházení online částí 
Můžete jít vpřed kliknutím na další tlačítko „>“ a zpět 

kliknutím na předchozí tlačítko „<“ v pravém dolním 

rohu. 

V pravém horním rohu je navíc možnost „Nabídka“. 

Kliknutím na toto tlačítko se rozbalí menu, které vám 

umožní vybrat kteroukoli ze stránek, kterou si přejete. 

V případě potřeby budete přesměrováni na aktivitu v 

tomto sešitu. 

 
 

Aktivity první části 

 
Aktivita jedna - různé trhy 
 

V rámci aktivity různé trhy chceme studenty přimět, aby při 

uvádění produktu na trh zvážili, že přístup „jedna aktivita 

vyhovuje všem“ není vždy vhodný. Potřebujeme 

poskytnout různé informace pro různé cílové skupiny. Tato 

videa mohou pomoci stimulovat diskusi ve třídě o 

marketingu České republiky a o tom, jak si vytváříme pocit 

ze země. Například jde o „prodej“ historie země? Nebo je 

to krásné místo k návštěvě; možná zemi „prodává“ 

dobrodružství nebo zábava? 

Video na snímku s názvem „Co jsme jim slíbili?“ poskytuje 

studentům příležitost zeptat se, jaké poselství nebo aspekty 

země nabízejí videa? Například jaký typ obrázků nebo 

hudby se používá? 

V závislosti na dostupných zdrojích a čase by to mohlo být 

provedeno jako sdílená aktivita se studenty, kteří pracují ve 

dvojicích nebo trojicích, aby vyhodnotili a podali zprávu o 

videích. 

 



 

 

Aktivita dvě – Storyboard 
 

Cílem aktivity Storyboard je povzbudit studenty, aby 

převzali odpovědnost za marketing své lokality. Tato 

aktivita staví na dovednostech analýzy trhu, 

požadovaných pro aktivitu „různé trhy“ tím, že je aplikuje 

na scénář založený na problémech: 

„Představte si, že jste byli pověřeni natočením videa, 

které přiláká turisty do vaší lokality a pomůže místním 

podnikům. Vytvořte scénář s alespoň čtyřmi zajímavými 

místy ve vaší lokalitě, která budou ve videu - přemýšlejte o 

tom, jakou zprávu chcete sdělit? “ 

 

Poskytnuté kolonky lze použít buď pro text, nebo pokud je 

aktivita provedena v delším projektu, student by mohl 

tuto aktivitu dokončit po delším časovém období nejprve 

po diskusi se spolužáky / učitelem a poté fotografováním 

své lokality a vložením do pracovního sešitu. Kromě 

scénáře by studenti měli také napsat krátký příběh o 

celkové zprávě, která je zprostředkována např. historie, 

zábava, malebné outdoorové aktivity apod. 

 

Aktivita tři - váš region 
 

Aktivita - váš region vyžaduje, aby studenti aplikovali své 

vyhledávací dovednosti na konkrétní region. Výběr 

regionů je omezen na zdroje dostupné online a  místní 

turistické agentury, a proto může být nutné, aby studenti 

směřovali k regionálnímu propojení, které je nejblíže jejich 

domovské lokalitě. Tři scénáře: (1) Jednodenní výlet pro 

mladého dospělého (2) Víkendový výlet pro rodinu a (3) 

Odpolední aktivity pro pár v důchodu  

Cílem je upozornit studenta na skutečnost, že regiony musí 

být schopné nabídnout řadu aktivit a akcí pro různé typy 

turistů. Můžete samozřejmě vytvořit více scénářů. Možná 

budete chtít zvážit zapojení třídy do identifikace dalších 

turistických trhů. 



 

 

 

Hlavním účelem této aktivity je přimět studenty, aby začali 

přemýšlet, a poté zkoumat, co je k dispozici v jejich oblasti 

nebo regionu. 

 

Výběr regionů může být omezen na dostupné zdroje, a 

proto může být nutné, aby studenti směřovali k 

regionálnímu propojení, které je nejblíže jejich domovské 

lokalitě. Učitelé se však mohou rozhodnout určit 

studenty/skupiny do různých regionů, než aby měli všichni 

studenti přístup ke stejným datům. Tato aktivita může být 

rozšířena tak, aby fungovala jako základ pro třídní diskusní 

a prezentační aktivitu po dokončení online jednotky, 

pokud to čas dovolí. 

 



 

 

 
 

Aktivita čtyři – Atrakce pro návštěvníky Kvíz 
 

Poslední aktivitou je Kvíz Atrakce pro návštěvníky. Studenti 

dostanou odkazy na různé atrakce a budou požádáni o 

nalezení některých informací, které by měly být snadno 

dostupné. Hlavním cílem této aktivity je seznámit je s řadou 

turistických atrakcí v jejich zemi - kvíz je prostředkem k jejich 

vyhledání. To lze opět provést na jednotlivě nebo ve 

skupinách. 

 

Poznámka - Během testu není žádný zvuk. 



 

 

 

Činnosti druhé části 
V online části jsou tři aktivity (plus jedna další reflexní 

aktivita vedená učitelem) spojené s druhou částí. 

Teoreticky lze druhou část považovat také za samostatnou 

jednotku, aniž by byla procvičena část první.  Je však 

vhodnější v druhé části navázat na část první, protože tato 

staví na expozici sektoru pohostinství a cestovního ruchu z 

první jednotky. Proto byste mohli před zahájením druhé 

jednotky zvážit, zda byste neměli studenty požádat, aby 

přemýšleli a komentovali to, co se naučili v první části. Je 

zřejmé, že tato reflexní aktivita může být strukturována 

jakýmkoli způsobem, který je nejvhodnější. 

 

 

Aktivita jedna – Je to pro mně? 
 

Tento krátký test je určen k tomu, aby studenti přemýšleli o 

svém potenciálním zájmu a vhodnosti zaměstnání 

v cestovním ruchu.  Jedná se však o velmi krátký kvíz, a 

proto je velmi důležité ujistit studenty, že neexistují žádné 

správné nebo nesprávné odpovědi.  Účelem je pouze 

naznačit potenciální vhodnost pro daný sektor, zejména 

když o zaměstnání v tomto sektoru dříve neuvažovali. 

Například to může být někdo, kdo rád pracuje na rychle se 

rozvíjejícím pracovišti nebo kde nejsou dva dny stejné; 

někdo, kdo miluje setkání s lidmi. Ale jak ukazuje následující 

seznam kariér v další aktivitě, rozsah kariér je velký.  

 

Test generuje skóre od 30 do 100 se zpětnou vazbou 

následovně: 

• 30-50 Možná, že sektor cestovního ruchu a 

pohostinství není pro vás z hlediska dlouhodobé 

kariéry 

• 51 - 74 Možná jste nepřemýšleli o kariéře v tomto 

sektoru, ale možná byste měli - v tomto sektoru je tak 



 

 

velké množství pracovních pozic, které byste měli 

zvážit 

• 75 - 100 Zdá se, že sektor cestovního ruchu a 

pohostinství vyhovuje vaší osobnosti a měli byste 

vážně uvažovat o volbě povolání v tomto sektoru. 

 

Opět je důležité znovu zopakovat, že to v žádném případě 

nelze považovat za náhradu hloubkové analýzy, je to jen 

krátký malý kvíz, který přiměje studenty k přemýšlení. 

Vyhodnocení skóre je pouze polovina aktivity; studenti by 

měli být povzbuzováni k tomu, aby uvažovali o svých 

schopnostech a vlastnostech, pokud jde o možnou kariéru. 
 

Aktivita dva – Seznam kariér 
 

Předchozí výzkum ukázal, že mnoho nezná dostupné 

pracovní pozice, a proto tento sektor odmítá jako možnou 

profesní dráhu. V této aktivitě chceme, aby studenti viděli, 

jak jsou obeznámeni s řadou možných pracovních pozic v 

tomto sektoru. Za účelem vykonání aktivity dvě, studenti 

nejprve musí napsat seznam typů možných pracovních 

pozic (v abecedním pořadí), které si myslí, že by mohly 

existovat v cestovním ruchu. Po dokončení této části 

aktivity byste jim měli poskytnout porovnávací PDF 

podklad s názvem „Seznam profesí“. K tomuto dokumentu 

se má přistupovat až poté, co se studenti pokusili sestavit 

svůj vlastní seznam. 

 

 

 

 

 

 

Podklad: Kariéra v pohostinství a cestovním ruchu - 



 

 

aktivita dvě druhé části 

 
A – asistent/ka, asistent/ka ubytování, administrátor/ka, 

animátor/ka 

B – barman/ka, banketový/á manažer/ka, bezpečnostní 

pracovníci 

C – catering manažer/ka, číšník,   

E – ekonom/ka 

F – květinář/ka, finanční kontrolor/ka, front office manager, F&B 

manager 

G - grafický designér/ka,   

H - manažer lidských zdrojů, hotelový/á manažer/ka, hotelový/á 

recepční 

I - Instruktor/ka venkovních aktivit 

K -  kosmetička, kuchař/ka  

M – manažer/ka životního prostředí, manažer/ka elektronického 

obchodu, manažer/ka marketingu, manažer/ka logistiky, 

manažer/ka prodeje, manažer/ka lázní, manažer/ka vztahů s hosty 

O – operation executive, catering manager  

P - pracovník call centra, plavčík/plavčice, průvodce/průvodkyně, 

provozní vedoucí restaurace a cateringových služeb 

R – řidič/ka, reservation agent, ředitel/ka hotelu 

S – správce/správkyně sítě, správce/správkyně sociálních médií,  

sales manager, snídaňový kuchař/kuchařka, servírka 

T – technik/technička 

U - účetní  

V – vrátný/á, vedoucí ubytovacího provozu, vedoucí pokojská, 

vedoucí recepce 

W – webový/á koordinátor/ka 

Z - zahradník/zahradnice 

 

Tato aktivita by mohla být prováděna jako individuální aktivita, ale 

stejně snadno by také mohla být dobrou párovou nebo malou 

skupinovou aktivitou. Po sestavení vlastních seznamů studentů a 

přístupu studentů k dokumentu PDF může být další aktivitou diskuse 

o tom, co si o tomto seznamu myslí; byli překvapeni, co na seznamu 

bylo? Přidali by další pozice? Změnilo to jejich názory na možnou 

kariéru v cestovním ruchu? 



 

 

 

Aktivita tři 

V aktivitě tři jsou studenti požádáni, aby sledovali všechna 

videa z kariéry a vybrali tři, o nichž budou psát. V závislosti 

na vašich požadavcích však lze toto číslo změnit. Studenti 

zodpovědí konkrétní otázky u všech tří videí. Patří mezi ně: 

Pozice, které je nejvíce zajímaly a proč? Jaký druh 

dovedností tato pozice vyžaduje? Které vysokoškolské 

kurzy mohou být k dispozici, aby jim pomohly uspět na této 

pozici? 

To jim pomůže prozkoumat nejen řadu možných profesních 

příležitostí v cestovním ruchu a pohostinství, ale také lépe 

porozumět tomu, co tyto pozice zahrnují. Pochopitelně 

existuje omezení, kolik informací lze poskytnout v předem 

definované sadě nahraných videí. Můžete zvážit doplnění 

jednotek uspořádáním kariérních rozhovorů s místními 

odborníky z cestovního ruchu a pohostinství. 


