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Úvod 

Dobrý den a vítejte v pracovním sešitu pro studenty, 

který je navržen tak, aby vám pomohl projít online 

jednotkami. V první části jsme vás seznámili se světem 

cestovního ruchu a pohostinství, abychom vám 

pomohli pochopit význam tohoto odvětví jako zdroje 

příjmů i způsobu prezentace pozitivního obrazu země v 

zahraničí. Jedná se o odvětví, které potřebuje personál, 

ve skutečnosti hodně personálu. Tato část si klade za cíl 

povzbudit vás, abyste zvážili, zda by vás taková kariéra 

mohla zajímat, a pokud ano, kde najdete další 

informace o vzdělání a kariérních postupech.  

Výsledky učení pro část 2 jsou: 

1. Zamyslete se nad svými vlastními dovednostmi a 

vlastnostmi a zvažte, zda by pro vás sektor cestovního 

ruchu mohl nabídnout kariéru 

2. Seznamte se s řadou možných rolí v tomto sektoru 

3. Poskytne vám informace o kariérních a vzdělávacích 

možnostech v sektoru



  

  

Používání online nástroje a sešitu 

Tato část má být zpracována pomocí kombinace 

online nástroje a tohoto sešitu. V celé jednotce 

existuje řada aktivit, které jsou určeny na podporu 

vašeho učení, a proto se doporučuje, abyste se 

těmto aktivitám aktivně věnovali. 

 

Procházení online jednotkou 

 
Můžete jít vpřed kliknutím na '>' a zpět kliknutím na '<' v 

pravém dolním rohu. Můžete být také vyzváni, abyste klikli 

na výběr nebo přehráli video. 

V pravém horním rohu je navíc možnost „Nabídka“. 

Kliknutím na “Nabídku” se otevře nabídka, která vám 

umožní vybrat kteroukoli ze stránek, kterou si přejete. 

V případě potřeby budete přesměrováni na aktivitu v 

tomto sešitu.



  

  

Aktivita 1 - Je to pro mě? 

 
V této aktivitě chceme, abyste vyplnili tento mini test 

vhodnosti, který vás přiměje přemýšlet a zjistit, zda by se 

vám mohl líbit sektor cestovního ruchu. Vyberte si otázku 

kliknutím na tlačítko vedle vaší volby a poté kliknutím na 

symbol √ v pravém dolním rohu odešlete odpověď. 

Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi; jde 

pouze o to, že některé z odpovědí by mohly naznačovat, 

že tento sektor je pro vás vhodný.  

Jste například někdo, kdo rád pracuje na dynamickém 

pracovišti nebo kde nejsou dva dny stejné; jste někdo, 

kdo miluje setkání s lidmi - i když někteří zákazníci mohou 

napínat vaši trpělivost! 

Pokud jste dosud nepovažovali sektor cestovního ruchu 

za možnost kariéry, test vám může dát podnět k zamyšlení 

a povzbudit vás, abyste prozkoumali širokou škálu 

možných kariérních a vzdělávacích možností. Po 

absolvování testu napište do pole níže procentní skóre, 

které jste dostali. Stručně komentujte, co jste si mysleli o 

skóre, pokud jde o to, abyste přemýšleli o možné kariéře v 

tomto odvětví - může to být pro vás? 
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Činnost - Seznam kariér 

 
Nyní, když znáte různé možnosti v tomto odvětví, vytvořte 

seznam typů možných úloh, které by mohly být k 

dispozici. Když jste vytvořili svůj seznam, požádejte svého 

učitele o dokument „Seznam povolání“, nyní porovnejte, 

kolik z vašeho seznamu je na tomto seznamu. Může vám 

pomoci sestavení seznamu podle abecedy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Aktivita 3 - Z kariérních videí, která 

jste sledovali, vyberte tři, o kterých 

chcete psát. 

Po zhlédnutí videa proveďte následující: 

a) Jaké role vás nejvíce zajímaly? 

___________________________________________

___________________________________________

________________________________________ 

 

b) Proč vás to zaujímá? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

c) Jaký typ dovedností si myslíte, že musíte mít v této roli, 

aby jste byli úspěšní? 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________ 

 

c) Jaký kurz by vám pomohl rozvíjet se a uspět v této roli? 

_________________________________________________

_________________________________________________

___________________ 

  



  

  

Dobrá práce. Dokončili jste druhou část. 

Pamatujte, že tato část je zamýšlena pouze 

jako „ochutnávka“ v rozsahu možných kariér v 

odvětví cestovního ruchu a pohostinství. 

Nechte se informovat, promluvte si s lidmi v 

oboru, podívejte se na příslušné webové stránky 

a zvažte možnost zaměstnání na částečný 

úvazek; to vše vám pomůže rozhodnout, zda je 

kariéra v sektoru cestovního ruchu pro vás. 


