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Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch?

Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů 
a je určen pro ty, kteří si chtějí rozšířit kompetence v oblasti hotelnictví 
a cestovního ruchu a tím si zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu 
práce nejen v České republice, ale také na evropské úrovni.

Pro koho je program určen?

Vzdělávací program je sestaven tak, aby naučil absolventy základním 
znalostem a dovednostem v oblasti personalistiky, marketingu, 
osobního rozvoje, jednání se zákazníkem, to vše se zohledněním speci�k 
oborů cestovní ruch a hotelnictví. Další kurzy se zaměřují na odborné 
kompetence v gastronomii a cestovním ruchu a kladou důraz na 
praktické dovednosti.

Jak se mohu programu zúčastnit?

Sestavte si vlastní vzdělávací program  - absolvujte jeden či více 
kurzů podle těch témat, která Vás zajímají.

Zúčastněte se postupně celého vzdělávacího programu 
a připravte se na získání mezinárodního diplomu. 
Po absolvování celého vzdělávacího programu 
budete připraveni složit zkoušky a získat tak 
mezinárodní diplom, který je vydáván 
v Německu a je uznáván také 
v dalších evropských zemích. 



  

Jaké kurzy program nabízí?

 Marketing cestovního ruchu a elektronický obchod 

 Osobnostní specializace

 Péče o hosty a plánování akcí

 Personální management 

 Gastronomie

 Cestovní ruch

Zvládnu výuku při práci?

Vzdělávací program využívá moderní způsoby výuky a je schopen 
přizpůsobit se Vašim časovým možnostem, pouze část výuky je 

realizována prezenční formou, ta je doplněna výukou 
prostřednictvím e-learningového systému a doplňkových 

výukových materiálů.

Chcete rozšířit kompetence svých zaměstnanců?

Kontaktujte nás - rádi se přizpůsobíme Vašim 
požadavkům a sestavíme vzdělávací program 

na míru potřebám Vašich zaměstnanců.

více na www.hocr.cz



Marketing cestovního ruchu a elektronický obchod se zaměřuje 
na základní znalost principů marketingu se zohledněním speci�k 
cestovního ruchu, věnuje se problematice moderních forem 
marketingových nástrojů jako je yield management, elektronický 
marketing včetně zásad tvorby webových stránek a moderní 
platební systémy.

Tento kurz je určen především pro uchazeče se středním 
vzděláním v jakémkoli oboru a vyžaduje uživatelskou znalost 
práce na PC.

Po absolvování kurzu se uplatníte zejména na pozici středního 
managementu v organizacích nebo podnicích orientovaných 
především na služby v cestovním ruchu, hotelnictví, 
marketing, případně na internetový obchod.  

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU 
A ELEKTRONICKÝ OBCHOD



Kurz obsahuje následující moduly:

 Úvod do marketingu cestovního ruchu 

 Nástroje marketingu se zvláštním zohledněním témat 

 cestovního ruchu 

 

 Základní pojmy yield managementu

 Elektronický obchod, e-Business, e-Marketing 

 Právní aspekty a platební systémy 

Časová náročnost kurzu

V tomto kurzu Vás čeká celkem 19 hodin prezenční výuky, rozdělené 
do 4 -5 hodinových seminářů. Výuka bude rozložena zhruba 

do jednoho měsíce a bude doplněna samostudiem, 
případovými studiemi a praktickými příklady, 

to vše řízené individuálně 
pomocí e-learningu.



Osobnostní specializace se věnuje měkkým kompetencím jako je cílený 
rozvoj vlastní osobnosti, time management, vedení lidí, týmový trénink, 
řízení kon�iktů a jednání se zákazníkem ve speci�ckém prostředí 
gastronomických provozů a ubytovacích zařízení.

Naučíte se využívat teoretické znalosti z oblasti psychologie, s využitím 
poznatků time managementu budete schopni zpracovat vlastní 
tréninkový program, seznámíte se s rozborem skupinového a týmového 
chování a dokážete tyto znalosti uplatnit v reálném prostředí. Znalost 
základních  vzorů řešení kon�iktů uplatníte pro další rozvoj vlastní 
osobnosti i pracovního prostředí. Naučíte se rozpoznávat a využívat 
základní vzorce jednání se zákazníkem ve speci�ckém prostředí 
gastronomie a cestovního ruchu.  

Tento kurz je určen především pro uchazeče se středním vzděláním 
v jakémkoli oboru a vyžaduje uživatelskou znalost práce na PC.

Po absolvování kurzu můžete najít široké uplatnění na různých 
pozicích v cestovních kancelářích, agenturách, informačních 
centrech či v gastronomických 
a ubytovacích zařízeních.

OSOBNOSTNÍ SPECIALIZACE



Kurz obsahuje následující moduly:

 

 Cílený rozvoj osobnosti

 Vedení lidí, týmový trénink 

 Management kon�iktu 

 Komunikace se zákazníkem 

Časová náročnost kurzu

V tomto kurzu Vás čeká celkem 24 hodin prezenční výuky, rozdělené 
do 4 – 6 hodinových seminářů.  Výuka bude rozložena zhruba 

do jednoho měsíce a bude doplněna samostudiem, 
případovými studiemi a praktickými příklady, 

to vše řízené individuálně 
pomocí e-learningu.



Kurz Péče o hosty a plánování akcí si klade za cíl naučit absolventa 
schopnosti poznání hostů a následnou dovednost realizovat 
speci�ckou a diferencovanou péči o hosty. Zaměřuje se  na organizaci 
různých  typů akcí, včetně správného naplánování, tvorby rozpočtů 
a následného využití zpětné vazby od hostů.

Naučíte se poznávat různé typy hostů podle psychologických a demo-
gra�ckých hledisek a tuto typologii využít ve své práci, pracovat 
se speci�ckými potřebami klientů cestovního ruchu a podle jejich 
potřeb a přání přizpůsobit realizaci akce, budete schopni zpracovat 
dokumentaci a rozpočty různých akcí v cestovním ruchu. 

Tento kurz je určen především pro uchazeče se středním vzděláním 
v jakémkoli oboru a vyžaduje uživatelskou znalost práce na PC.

Po absolvování kurzu můžete najít široké uplatnění na různých 
pozicích v cestovních kancelářích, agenturách, 
informačních kancelářích specializovaných 
na pobytové zájezdy hostů 
nebo také v různých 
gastronomických 
zařízeních.

PÉČE O HOSTY A PLÁNOVÁNÍ AKCÍ



Kurz obsahuje následující moduly:

 Cestovní ruch a osobnost manažera 

 Psychologické a kulturní aspekty péče o hosta 

 Plánování a organizování akcí 

 Případové studie a zvláštnosti hostů 

Časová náročnost kurzu

V tomto kurzu Vás čeká celkem 24 hodin prezenční výuky, rozdělené 
do 4 – 6 hodinových seminářů.  Výuka bude rozložena zhruba do 

jednoho měsíce a bude doplněna samostudiem, případovými 
studiemi a praktickými příklady, to vše řízené 

individuálně pomocí e-learningu.



Kurz Personální management se zaměřuje na základy corporate identity 
ve spojení s personálním řízením, vytváření a analýzu pracovních míst, 
plánování personálního obsazení, adaptaci, hodnocení a motivaci 
pracovníků. Dále se věnuje vzdělávání a rozvoji pracovníků, jejich 
propouštění a penzionování, udržování pracovních vztahů.

Budete umět vytvářet a analyzovat pracovní místa, naučíte se plánovat 
personální činnosti a získávat pracovníky. Budete schopni používat 
různé metody získávání a výběru pracovníků s ohledem na platnou 
legislativu, pomoci novým pracovníkům adaptovat se a zapojit je do 
pracovního procesu. Budete schopni aplikovat metody hodnocení 
pracovníků, orientovat se v oblasti motivace, jednotlivých motivačních 
nástrojů a zvládnete tyto nástroje vhodně používat při konkrétních 
praktických situacích. Budete umět vytvářet zdravé pracovní vztahy 
a bude umět pečovat o pracovníky.

Tento kurz je určen především pro uchazeče se středním vzděláním 
v jakémkoli oboru a vyžaduje uživatelskou znalost práce na PC.

Po absolvování kurzu se můžete uplatnit zejména 
v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů 
v jakémkoli oboru.

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT



Kurz obsahuje následující moduly:

 Corporate identity v personálním řízení

 Vytváření a analýza pracovních míst 

 Personální plánování 

 Získávání a výběr pracovníků 

 Přijímání a adaptace pracovníků 

 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků 

 Rozmisťování, propouštění a penzionování pracovníků 

 Vzdělávání a rozvoj pracovníků, odměňování pracovníků 

 Pracovní vztahy, péče o pracovníky 

Časová náročnost kurzu

V tomto kurzu Vás čeká celkem 20 hodin prezenční výuky, rozdělené 
do 4 – 6 hodinových seminářů.  Výuka bude rozložena 

zhruba do jednoho měsíce a bude doplněna 
samostudiem, případovými studiemi 

a praktickými příklady, to vše 
řízené individuálně 

pomocí e-learningu.



Kurz Gastronomie obsahuje základy techniky přípravy pokrmů, 
techniky obsluhy, ovládání společenských pravidel, základy 
organizace práce ve výrobním a odbytovém středisku, orientace 
v moderních gastronomických trendech, základy zdravé výživy 
a znalost pokrmů evropské kuchyně. Tento kurz se zaměřuje 
především na získání praktických dovedností, jeho součástí je 
realizace typové gastronomické akce, čímž si účastníci nejlépe ověří 
nabyté znalosti a dovednosti.

GASTRONOMIE



Naučíte se ovládat technologické postupy zpracování různých 
surovin, posoudit složení, jakost, biologickou a energetickou 
hodnotu, budete se orientovat v aktuálních hygienických 
předpisech a zásadách bezpečnosti práce v gastronomických 
provozech, budete znát zásady racionální výživy, orientovat se 
v pokrmech evropských kuchyní a v nových gastronomických 
trendech. Naučíte se základní systémy a způsoby obsluhy, 
skladování a servírování nápojů. Budete znát zásady fungování 
gastronomických provozů.

Tento kurz je určen především pro uchazeče se středním vzděláním 
v jakémkoli oboru a vyžaduje uživatelskou znalost práce na PC. 
Předpokladem pro účast v kurzu je zdravotní způsobilost ověřená 
platným zdravotním (potravinářským) průkazem.

Po absolvování kurzu se můžete uplatnit jako pracovník hotelového 
provozu, pracovník gastronomického zařízení, správce ubytovacího 
a stravovacího provozu či ve středním managementu 
gastronomických zařízení.



Kurz obsahuje následující moduly:

 Hygiena a bezpečnost práce v gastronomických provozech

 Technologie přípravy pokrmů, nauka o potravinách

 Materiálové hospodaření, organizační struktura v pohostinství

 Pokrmy evropské kuchyně

 Vaření dle zásad zdravé výživy

 Technika obsluhy, nauka o nápojích, konstrukce jídelního 
 a nápojového lístku

Časová náročnost kurzu

V tomto kurzu Vás čeká celkem 39 hodin prezenční výuky, rozdělené 
do 4 – 6 hodinových seminářů.  Výuka bude rozložena zhruba do 

jednoho měsíce a bude doplněna samostudiem, případovými 
studiemi a praktickými příklady, to vše řízené individuálně 

pomocí e-learningu. 

Součástí kurzu je také praktický nácvik– účastníci pod dohledem 
lektora společně připraví a zrealizují typovou 

gastronomickou akci.



Kurz Cestovní ruch si klade za cíl seznámit účastníky 
s  ekonomicko-právními a organizačních aspekty podnikání 
v cestovním ruchu, poskytne možnost vytvořit si ucelený přehled 
znalostí a dovedností při realizaci průvodcovských služeb, zaměřuje 
se také na geogra�cké a historické znalosti nezbytné pro práci 
pracovníka cestovní kanceláře, turistického centra, průvodce 
v cestovním ruchu či animátora. 

Kurz klade důraz na praktické dovednosti a jeho součástí je 
praktická výukaspočívající v organizaci typového zájezdu.

CESTOVNÍ RUCH



Naučíte se základům speci�k služeb cestovního ruchu, získáte 
znalosti o moderních formách cestovního ruchu, naučíte se 
základům geogra�e včetně využívání moderních technologií při 
plánování akcí, budete znát nejdůležitější evropská střediska 
a motivy účastníků k jejich návštěvě. Získáte znalosti a dovednosti 
potřebné po práci průvodce či animátora, budete se orientovat 
v důležitých historických a kulturních zvláštnostech ve vztahu 
k cestovnímu ruchu. Budete schopni sestavit nabídku pro různé 
druhy a formy cestovního ruchu a pro různé skupiny klientů, 
zvládnete připravit, zorganizovat a �nančně i technicky zajistit 
zájezd.

Tento kurz je určen především pro uchazeče se středním vzděláním 
a vyžaduje uživatelskou znalost práce na PC.

Po absolvování kurzu Cestovní ruch se můžete lépe uplatnit např. 
jako pracovník cestovní kanceláře, agentury, informačního centra či 
jako průvodce.



Kurz obsahuje následující moduly:

 Ekonomické a právní aspekty cestovního ruchu

 Speci�kace služeb cestovního ruchu

 Základy geogra�e cestovního ruchu

 Historické a kulturní zvláštnosti ve vztahu k cest. ruchu

 Metodika činnosti průvodce

Časová náročnost kurzu

V tomto kurzu Vás čeká celkem 28 hodin prezenční výuky, rozdělené 
do 4 – 6 hodinových seminářů.  Výuka bude rozložena zhruba 

do jednoho měsíce a bude doplněna samostudiem, 
případovými studiemi a praktickými příklady, 

to vše řízené individuálně pomocí 
e-learningu. 

Součástí kurzu je také praktický nácvik – účastníci pod dohledem 
lektora společně připraví a zrealizují vlastní zájezd.



Kontaktní osoba

Eva Jiřičková
e-mail: jirickova@ohkliberec.cz

Tel.: 485 100 148, GSM: 721 736 622
Okresní hospodářská komora Liberec

Rumunská 655/9, 460 01 Liberec
www.hocr.cz

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie 
v Jablonci nad Nisou

Střední škola gastronomie a služeb v Liberci

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje


