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Výsledky za celou ČR

Léto 2020 
30%

Podzim 
2020
53%

Později
17%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
90%

NE
10%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
68%

NE
32%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR - Ubytování

Léto 2020 
30%

Podzim 
2020
46%

Později
24%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
80%

NE
20%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
58%

NE
42%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR - Stravování

Léto 2020 
30%

Podzim 
2020
46%

Později
24%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
80%

NE
20%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
49%

NE
51%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR – Aktivní a venkovský cestovní ruch

Léto 2020 
30%

Podzim 
2020
46%

Později
24%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
93%

NE
7%

Máte zájem o bezplatná školení vašich 
zaměstnanců?

ANO
62%

NE
38%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR – Turistická informační centra a 

průvodcovská činnost

Léto 2020 
20%

Podzim 
2020
63%

Později
17%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
93%

NE
7%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
49%

NE
51%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR – Organizace destinačního 

managementu

Léto 
2020 
26%

Podzim 
2020
73%

Později
1%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
92%

NE
8%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR – Cestovní kanceláře a agentury

Léto 
2020 
51%

Podzim 
2020
24%

Později
25%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
77%

NE
23%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
64%

NE
36%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Výsledky za celou ČR – Lázeňské služby, wellness a fitness

Léto 
2020 
39%

Podzim 
2020
47%

Později
14%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
80%

NE
20%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO
93%

NE
7%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Ubytování – témata k proškolení vzhledem ke covid-19
• Jak desinfikovat penzion a jaké jsou možnosti 

při střídání pokojů

• Cílení reklam v tomto období. Adaptace či 

přechodná změna konceptu hotelu za účelem 

navýšení obsazenosti. Získání Klienta a 

prosazení služeb kongresového centra v době 

nejistoty.

• Kongresová turistika

• Housekeeping, HACCP

• Hledání nových trhů, příležitostí 

• Český cestovní ruch, zaměření na hosty z ČR

• hygiena, ekonomické úspory

• recepce, stravování, úklid, marketing, 

ubytování korporátů, obsluha 

• Prevence při otevření ubytovacího zařízení, 

souhrn vládního nařízení k tématu cestovní 

ruch

• Zajištění hygieny v provozu s ohledem na 

COVID-19 

• Řešení krizových situací a komunikace se 

zákazníky

• Nové podmínky pro provoz, oživení CR

• Hospitality management

• Hygienická opatření

• Nepřehledné české zákony včetně 

současných nařízení

• Dodržování hygienických pravidel, nařízení 

pro znovuotevření podniku

• Sklad, kuchyň, pravidla HCCP

• Komunikace uvnitř společnosti

• Motivace zaměstnanců k práci za minimální 

mzdu, bezpečné poskytování služeb 

• Prodej horské oblasti, hygienická opatření a 

profesionální komunikace vůči klientovi 

• Marketing v době pandemie 

• Nové trendy v cestovním ruchu

• Dotace

• Řešení konfliktů a krizových situací, nastavení 

týmu, motivace 

• Sales online kanály a práce s cenami za 

ubytování

• Jak zlepši cestovní ruch v regionu

• Vliv bezpečnostních opatření s přístupem k 

zákazníkům

• Facebook v cestovním ruchu, způsoby a 

formy komunikace s hosty, správné nastavení 

produktů (služeb)

• Revenue management, aktivní sales, hygiena, 

podpora prodeje, nalákání zákazníka, zvýšení 

obsazenosti

• Hygiena a dezinfekce na pracovišti, 

bezpečnost práce

• Marketing v době postkoronavirové

• Jednání s klienty během krizových situací

• Jak udržet kvalitu i přes omezení, jak neztratit 

zákazníky

• Hygienická opatření v důsledku Covid-19

• Jak dezinfikovat ubytovací prostory a jestli 

jsou nutné cedulky, kdy byly prostory 

dezinfikovány když jsou pronajaty chatky

• Marketing v rámci ČR

• Pobyty pro domácí hosty

• Dezinfekční plán, hygienická opatření

• Recepční profesionál, základní standardy 

profesionální obsluhy, řešení stížností a 

připomínek



Stravování – témata k proškolení vzhledem ke covid-19

• Kvalita služeb v cestovním ruchu, marketing vinařských destinací

• Hygiena, nové trendy v oblasti cateringu, gastronomie a ubytování

• Bezpečnostní směrnice

• Online GDPR

• Hygienická opatření, vztah k zákazníkům

• Hygienická opatření, bezpečnost práce

• Online prodej, komunikace se zákazníkem na dálku

• Bezpečné poskytování služeb

• Motivace lidí opět k řemeslu kuchaře

• Ekonomika provozu, personalistika

• Praktické příklady fungování restaurací, jak dodržet podmínky, zkušenosti, 

informace o kontrolách

• Hygiena

• Zajištění bezpečnosti a hygienických opatření, znovu rozjetí 

gastronomického provozu, zajištění zaměstnanců 

• Marketing

• Co to vše obnáší pro kuchaře a pro číšníky, co musí dodržovat a jestli je 

rozdíl mezi malým provozem a hotelem

• Zvládání krizových situací, čistota a hygiena

• Komunikace, péče o klienty, profesionální obsluha pro servírky a číšníky, 

doplňkový prodej

• Důsledně využívání kompletních surovin

• Hygiena, úslužnost číšníka k hostovi



Aktivní a venkovský cestovní ruch – témata k proškolení 

vzhledem ke covid-19

• Prezentace, práce s veřejností

• Poskytování služeb

• Bezpečnost a asertivní jednání

• Pořádání dětských letních táborů a rodinné 

rekreace v přírodě za současných podmínek

• IT - komunikace, informace a dezinformace -

jak rozpoznat pravdivý zdroj

• Komunikace v rámci krizové situace

• Aktivní a venkovský turismus, turistická 

informační centra a průvodcovská činnost, 

zejména oblast webové a facebookové a 

instagramové prezentace, tvorba tiskových 

materiálů   

• Chování a opatření týkající se průvodců či 

recepce muzea, virtuální muzejnictví

• Servery kde se registrovat (např. kudy z nudy) a 

efektivní pracování s tím

• Motivace k aktivní dovolené v ČR 

• Jak se orientovat ve vládních opatřeních, 

sociální sítě, efektivita práce, nové formy 

propagace

• Řešení konfliktních situací asertivní formou 

(návštěvník se neřídí danými pravidly, 

návštěvník si neustále stěžuje na  nedodržování 

pravidel - komunikace, návštěvník "hledá 

chyby")

• Opatření k ochraně zaměstnanců a klientů, 

hygienická opatření

• Účetní věci, COVID-19 a zimní sezona v 

lyžařském areálu

• Online reklama

• Hygienická opatření v zařízeních pro aktivní a 

rodinný CR

• Opatření spojená s provozem zařízení 

volnočasových aktivit

• Zahraniční cestovní ruch v rámci COVID 19

• Hygienické a zdravotní podmínky

• On-line komunikace (soutěže, vzdělávání, 

EVVO) s potenciálními návštěvníky

• On-line marketing

• Krizová komunikace, prozákaznický přístup

• Účetnictví

• Obnova turistiky zejména incomingu

• Jaké omezení bude mít realizace akcí? 

• Dodržování bezpečnostních opatření a kontrola 

jejich dodržování

• On-line pořádání akcí pro veřejnost

• Jakým směrem se dále bude ubírat cestovní 

ruch na obcích, na co se zaměřit

• Letní tábory, akce pro děti

• Marketing - možnosti přes sociální sítě 

• Krizový management, ochrana před viry, jak 

chránit sebe i hosty v ubytovacích zařízeních, 

nezbytně nutné standardy

• Získání důvěry zákazníků

• Aplikování opatření

• Informační systém, vývěsky, cedule, grafika



Turistická informační centra a průvodcovská činnost –

témata k proškolení vzhledem ke covid-19
• Financování cestovního ruchu, sociální sítě 

• Průvodcovská činnost v souvislosti s koronavirem

• Zásady bezpečného provozu vzhledem k 

Covid19

• Komunikace, PR, marketing, financování NNO

• Pěší a cykloturistika

• Tvorba online seminářů, přednášek, virtuálních 

prohlídek, online prodej, online marketing 

• Zpracování krátkých videí, pro 

Instagram/Facebook 

• Opatření vztahující se k omezením průvodcovské 

činnosti

• Ekonomický vliv pořádání vrcholových 

sportovních aktivit pro region (region = minimálně 

kraj ČR a bez ohledu na COVID-19)

• Jak přežít po době COVID-19. Jak zlepšit 

pracovní prostředí. Udržení pozitivního přístupu 

na pracovišti.

• Specifické podmínky infocentra - probíhá in-

house, dle aktuální potřeby

• Jak zabezpečit bezpečný provoz infocentra a 

muzea v souvislosti s COVID 19 

• Styk s veřejnosti, nabízené služby, komunikace v 

nouzovém stavu

• Jak znovu nalákat a získat turisty do regionu po 

pandemii

• Průvodcovská činnost, EET, informační centra

• Manipulace s přijatými zásilkami 

• Manipulace s letáky, brožurami a se zbožím, 

které si návštěvníci aktivně prohlíží

• Finanční prostředky zajištění 

• Komunikace s problémovým klientem

• Oslovení turistů online, modernizace TIC, projekt 

na výstavní místnost - zařízení, interaktivní 

prostředky

• Možnosti kompenzace ztrát v souvislosti s 

posunem turistické sezony

• Jednání se zákazníky po zrušení karantény, 

např. když nemají roušku, dodržování hygieny, 

jazykové proškolení

• Jaká opatření jsou třeba dodržovat (nařízena) po 

otevření infocenter, témata ohledně domácího 

cestovního ruchu

• Destinační management, sociální sítě, mobilní 

aplikace pro cestovní ruch

• Bezpečnost na pracovišti, provoz expozic, 

kulturní akce

• Informační technologie

• Sociální sítě (Instagram, Facebook)

• Jak bude omezen cestovní ruch, asertivita vůči 

zákazníkovi 

• Domácí cestovní ruch a oživení ve městě, 

hygienická a bezpečnostní patření při 

průvodcovské činnosti



Turistická informační centra a průvodcovská činnost – témata k 

proškolení vzhledem ke covid-19

• Jak komunikovat se zákazníkem v krizové situaci, 
jak řešit operativně problémy spojené se změnou 
situace, zacházení se zaměstnancem a osvěta v 
oblasti práva a zákoníku

• Průvodcovství po památkách, práce v 
informačním centru

• Přednosti živého průvodce před namluveným 
slovem

• Jak znovu nastartovat cestovní ruch?

• Chování v zostřených opatřeních - např. zvýšené 
nároky na hygienu a jejich uplatnění v historickém 
prostředí omezeném restaurátorskými předpisy

• Sociální sítě, copywriting, online marketing, SEO

• Pořádání akcí pro veřejnost s omezeným počtem 
lidí a finanční soběstačností, tvorba prezentací v 
powerpointu, legislativa pro prodej regionálních 
produktů

• Důraz na organizaci a možnosti cestovního ruchu 
u nás a na Slovensku, jak vytvářet online kurzy, 
jak zvýšit potenciál TIC v online době

• Google Analytics, sociální sítě - instagram, 
facebook, atd., focení a úprava digitálních 
fotografií

• Copywriting, marketing, tvorba poutačů, PR, nová 
média, PPC, kampaně, overtourism, webové 
stránky, osobnostní rozvoj

• Jak paměťové instituce přistupují v nouzové 
situaci (koronavirus, apod.) k propagaci, 
marketingu - jak se snaží nalákat turisty?

• Sociální sítě(FB, Instagram), online komunikace s 
veřejností, webová propagace

• Při uzavření restaurací, památek, atrakcí a 
ubytovacích zařízení - inspirace pro online 
propagaci, jak vést propagaci přes sociální sítě a 
weby

• Jak rozpohybovat turistický ruch, aktivace 
domácího cestovního ruchu 

• Komunikace, asertivita, zvládání stresu, 
propagace regionu

• Aktuální informace o podmínkách zajištění služeb 
pro návštěvníky, aby byly splněny bezpečnostní 
podmínky pro všechny přítomné

• Zvládání zátěžových situací v době výskytu 
pandemie

• Online marketing, jak přilákat návštěvníky

• Výroba propagačních materiálů a plakátů

• Jak oslovit návštěvníky na dálku, když není 
možnost osobního kontaktu

• Umění pozitivního působení na klienta; řešení 
stížností; komunikační dovednosti - verbální, 
telefonické, komunikace s médií, rétorika; základy 
informatiky

• Průvodcování - interpretace, kvalita služeb, 
sociální sítě, instagram, programy na úpravu 
fotografií, tvorba plakátů

• Téma destinačního managementu, tvorba on -
line propagace regionu, videa, apod. 

• Jak provádět průvodcovskou činnost a zachovat 
bezpečnost návštěvníků v Muzeu Hrotovicka

• Aktuální informace pro podnikatelské subjekty v 
cestovním ruchu, cestovní ruch po koronaviru

• Přesná pravidla chování vůči klientům (nošení 
roušek, jak je to s karanténou atp.)

• Podpora prodeje, online marketing, jak se mají 
pracovníci chovat k návštěvníkům

• Asertivita, jednání s problematickým klientem, 
práce v krizovém centru, informace pro 
spoluobčany, storno vstupenek

• Instruktáže k místní historii a památkám, 
geografie regionu, UNESCO památky i v 
souvislosti s GSE, podpora prodeje - trendy v 
zákaznické obsluze, důležitost značky destinace, 
přednášky na téma komentovaných prohlídek, 
historie a vznik města, plánování výletů

• Online propagace, sociální sítě, reklama 



Organizace destinačního managementu– témata k proškolení 

vzhledem ke covid-19
• Overtourismus, financování NNO 

• Hygienická a bezpečností opatření 

hotelových služeb, dopravních služeb a 

další opatření a krizová řízení

• Influencer marketing, online marketing, 

chatboti, vlastní tvorba webových stránek, 

tvorba newsletterů (program Mailchimp), 

koučování, etiketa, týmová práce, 

legislativa cestovního ruchu - problematika 

z pohledu české legislativy

• Jak opět nalákat turisty do muzea, jak 

graficky zpracovat plakát, aby měl 

schopnost přilákat turisty

• Nejnovější trendy cestovního ruchu 

(domácího i zahraničního) a budoucí 

technologický pokrok u cílových organizací

• Možnosti online styku - vedení konferencí 

a technologické možnosti, postprodukce 

360 videa, virtuální prohlídky a jejich 

aplikace při propagaci

• Právnické otázky, jak zaujmout 

návštěvníky a udržet je na jihu co nejdéle

• Systém destinačního managementu v ČR, 

veřejná podpora

• Téma řízení podniku zaměřeného na 

cestovní ruch a jeho práva v krizových 

dobách 

• Metriky v cestovním ruchu

• Nové trendy v cestovním ruchu, 

interpretace dat

• Povzbuzení domácího CR

• Informace v cestovním ruchu, spolupráce

• Fundraising a cestovní ruch

• Podpora marketingových aktivit a tvorba 

produktů CR

• Sociální sítě, propagace ubytovacích 

kapacit ve městech, aktivity zaměřené na 

oživení cestovního ruchu v období po 

koronaviru



Organizace destinačního managementu– témata k proškolení 

vzhledem ke covid-19

• Sociální sítě

• Programy na získání finančních dotací

• Venkovský cestovní ruch

• Formy marketingu v době krize

• Užší spolupráce s podnikatelským sektorem, cestovní ruch v době 

postCovidové

• Veřejná podpora vs marketing DMO

• Jaké budou konkrétní nástroje pro obnovu a podporu místního cestovního 

ruchu

• Nastartování cestovního ruchu, efektivní propagace

• Koordinace domácích turistů, střety s občany obcí

• Práce s webem, FB

• Online marketing 

• Jak podpořit členy a partnery (města, obce i podnikatel) a hlavně, kde na 

to vzít finanční prostředky

• Podmínky pro provoz zařízení v cestovním ruchu (restaurace, ubytování, 

atrakce, apod.)

• Změna preferencí postCOVID zákazníků, nové trendy v marketingu, jak 

dělat průzkumy mezi zákazníky (návštěvníky)

• Nové potřeby zákazníků po krizi koronaviru, spolupráce na produktech 

cestovního ruchu, dotace na marketing, mezinárodní sdílení příkladů dobré 

praxe

• Krizový management

• Jak podpořit členy a partnery (města, obce i podnikatele)turistické oblasti a 

kde na to získat prostředky

• Online konference, prezentace, webináře, atd.

• Copywriting, facebook +kampaně, canva, instagram

• Marketing (obecně), marketing na sociálních sítích, PR v regionu

• Komunikace přes Facebook a další sociální sítě

• Restart po karanténě, podpora obcí a měst podnikatelským subjektům

• Interpretace dat, tvorba strategických dokumentů - marketingové strategie, 

programy rozvoje, prezentace, Google Analytics

• On-line marketing, Destinační management turistické oblasti, krizový 

management

• Spolupráce mezi destinacemi, produkty CR

• Restart CR, fundraising pro CR, přeshraniční management



Cestovní kanceláře a agentury– témata k proškolení 

vzhledem ke covid-19

• Pomoc podnikatelům v cestovním ruchu 

• Jak se CK můžou právně bránit odpovědnosti vůči klientům v případech, 

kdy za vzniklou situaci nemůžou

• Krizové řízení, psychická odolnost zaměstnanců

• Storna zájezdů a vrácení peněz zákazníkům

• Jak má jednat cestovní kancelář o změně smlouvy o obstarání služby 

cestovního ruchu, aby smlouva odrážela vzniklou situaci? Má cestovní 

kancelář právo na odškodné v době nouzového stavu na základě uzavřené 

smlouvy o službě cestovního ruchu? Kdy odstupné účtovat nelze?

• Timemanagement, obchodní komunikace 

• Komunikace s klienty v krizových situacích 

• Práva a povinnosti cestovních agentur při rušení zájezdů jak ze strany 

cestovek, tak ze strany klientů

• Marketing

• Aktuální legislativa

• Aktuální legislativa např. DPH, nové trendy v cestovním ruchu 

• Vazby mezi CK a CA - prodej zájezdů 

• Reklama

• Cestovní ruch v ČR

• Catering, technika na akcích, budgety 

• Budoucnost cestovního ruchu 



Lázeňské služby, wellness a fitness – témata k proškolení 

vzhledem ke covid-19

• Hygienické zásady, předpisy

• Bezpečnost v cestovním ruchu

• Komunikační dovednosti, proklientské jednání, asertivní chování

• Krizový marketing, online komunikace s klienty

• Asertivní komunikace

• Nové trendy v gastronomii, nové technologie přípravy jídel, housekeeping

• Wellness ubytování, bezpečnost práce

• Hygiena

• HACCAP, komunikace s hostem, řešení krizových situací 

• Bezpečnost a hygiena v ubytovacím a stravovacím provozu, při 

poskytování léčebných procedur

• Bezpečnost zaměstnanců a klientů v hotelu v případě epidemie, pandemie

• Komunikační dovednosti

• Marketing a reklama na sociálních sítích

• Jak zvládat nelaskavého klienta, který odmítá nařízení vlády

• Dodržování hygienických předpisů

• Produktová nabídka v lázeňství, řízení ceny, propagace na sociálních 

sítích



Jihomoravský kraj

Počet odpovědí: 68

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
16%

Stravování
6%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
18%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
54%

Organizace 
destinačního 

managementu
1%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
2%

Lázeňské služby, 
welness a 

fitness
3%



Modul ubytování

Léto 2020
27%

Podzim 
2020
55%

Později
18%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít 
se školením Vašich zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 73%

NE; 27%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Jak desinfikovat penzion a jaké jsou možnosti při střídání pokojů
• Cílení reklam v tomto období. Adaptace či přechodná změna konceptu hotelu za účelem navýšení obsazenosti. Získání Klienta a prosazení služeb kongresového centra v době nejistoty.
• Kongresová turistika
• Housekeeping, HACCP



Modul stravování

ANO
75%

NE
25%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
25%

Později
25%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Kvalita služeb v cestovním ruchu, marketing vinařských destinací
• Hygiena, nové trendy v oblasti cateringu, gastronomie a ubytování



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Prezentace, práce s veřejností

• Poskytování služeb

• Bezpečnost a asertivní jednání

• Pořádání dětských letních táborů a rodinné rekreace v přírodě za současných podmínek

Léto 2020
42%

Podzim 
2020
50%

Později
8%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
92%

NE
8%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich 
zaměstnanců?

ANO; 58%

NE; 42%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Financování cestovního ruchu, sociální sítě 

• Průvodcovská činnost v souvislosti s koronavirem

• Zásady bezpečného provozu vzhledem k Covid19

• Komunikace, PR, marketing, financování NNO

• Pěší a cykloturistika

Léto 2020
42%

Podzim 
2020
50%

Později
8%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
92%

NE
8%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 58%

NE; 42%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• overtourismus, financování NNO 

Léto 2020
0%Podzim 

2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul cestovní kanceláře a agentury

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
100%

Podzim 2020
0%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít se 
školením Vašich zaměstnanců?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Hygienické zásady, předpisy

• Bezpečnost v cestovním ruchu



Jihočeský kraj

Počet odpovědí: 58

V jakém sektoru respondenti působili:
Ubytování

16%

Stravování
5%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
21%

Turistická 
informační 

centra a 

Organizace 
destinačního 

managementu
31%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
2%

Lázeňské 
služby, welness 

a fitness
3%



Modul ubytování

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Hledání nových trhů, příležitostí 

• Český cestovní ruch, zaměření na hosty z ČR

• hygiena, ekonomické úspory

Léto 2020
22%

Podzim 
2020
78%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 89%

NE; 11%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Bezpečnostní směrnice

• Online GDPR

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
67%

Podzim 
2020
33%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít 
se školením Vašich zaměstnanců?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• IT - komunikace, informace a dezinformace - jak rozpoznat pravdivý zdroj

• Komunikace v rámci krizové situace

• Aktivní a venkovský turismus, turistická informační centra a průvodcovská činnost, zejména oblast webové a facebookové a instagramové prezentace, tvorba tiskových 

materiálů   

• Chování a opatření týkající se průvodců či recepce muzea, virtuální muzejnictví

Léto 2020
33%

Podzim 
2020
59%

Později
8%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
83%

NE
17%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 58%

NE; 42%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Tvorba online seminářů, přednášek, virtuálních prohlídek, online prodej, online marketing 

• Zpracování krátkých videí, pro Instagram/Facebook 

• Opatření vztahující se k omezením průvodcovské činnosti

• Ekonomický vliv pořádání vrcholových sportovních aktivit pro region (region = minimálně kraj ČR a bez ohledu na COVID-19)

• Jak přežít po době COVID-19. Jak zlepšit pracovní prostředí. Udržení pozitivního přístupu na pracovišti.

• Specifické podmínky infocentra - probíhá in-house, dle aktuální potřeby

Léto 2020
39%

Podzim 
2020
46%

Později
15%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
85%

NE
15%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 69%

NE; 31%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Hygienická a bezpečností opatření hotelových služeb, dopravních služeb a další opatření a krizová řízení

• Influencer marketing, online marketing, chatboti, vlastní tvorba webových stránek, tvorba newsletterů (program Mailchimp), koučování, etiketa, týmová práce, 

legislativa cestovního ruchu - problematika z pohledu české legislativy

• Jak opět nalákat turisty do muzea, jak graficky zpracovat plakát, aby měl schopnost přilákat turisty

• Nejnovější trendy cestovního ruchu (domácího i zahraničního) a budoucí technologický pokrok u cílových organizací

• Možnosti online styku - vedení konferencí a technologické možnosti, postprodukce 360 videa, virtuální prohlídky a jejich aplikace při propagaci

• Právnické otázky, jak zaujmout návštěvníky a udržet je na jihu co nejdéle

• Systém destinačního managementu v ČR, veřejná podpora

Léto 
2020
39%

Podzim 
2020
61%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 72%

NE; 28%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul cestovní kanceláře a agentury

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

Léto 2020
100%

Podzim 
2020
0%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít 
se školením Vašich zaměstnanců?

ANO; 0%

NE; 100%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Komunikační dovednosti, proklientské jednání, asertivní chování

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Olomoucký kraj

Počet odpovědí: 55

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
24%

Stravování
2%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
2%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
49%

Organizace 
destinačního 

managementu
9%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
7%

Lázeňské služby, 
welness a 

fitness
7%



Modul ubytování

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení Vašich 
zaměstnanců?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• recepce, stravování, úklid, marketing, ubytování korporátů, obsluha 

• Prevence při otevření ubytovacího zařízení, souhrn vládního nařízení k tématu cestovní ruch

• Zajištění hygieny v provozu s ohledem na COVID-19 

• Řešení krizových situací a komunikace se zákazníky

• Nové podmínky pro provoz, oživení CR

Léto 2020
46%

Podzim 
2020
39%

Později
15%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 54%

NE; 46%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul stravování

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 0%

NE; 100%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Servery kde se registrovat (např. kudy z nudy) a efektivní pracování s tím

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Jak zabezpečit bezpečný provoz infocentra a muzea v souvislosti s COVID 19 

• Styk s veřejnosti, nabízené služby, komunikace v nouzovém stavu

• Jak znovu nalákat a získat turisty do regionu po pandemii

• Průvodcovská činnost, EET, informační centra

• Manipulace s přijatými zásilkami 

• Manipulace s letáky, brožurami a se zbožím, které si návštěvníci aktivně prohlíží

Léto 
2020
18%

Podzim 
2020
56%

Později
26%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
81%

NE
19%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 52%
NE; 48%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Téma řízení podniku zaměřeného na cestovní ruch a jeho práva v krizových dobách 

• Metriky v cestovním ruchu

• Nové trendy v cestovním ruchu, interpretace dat

• Povzbuzení domácího CR

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 80%

NE; 20%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 
2020
60%

Podzim 
2020
40% Později

0%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá 

proškolit?
• Pomoc podnikatelům v cestovním ruchu 

• Jak se CK můžou právně bránit odpovědnosti vůči klientům v případech, kdy za vzniklou situaci nemůžou

• Krizové řízení, psychická odolnost zaměstnanců



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Krizový marketing, online komunikace s klienty

• Asertivní komunikace

• Nové trendy v gastronomii, nové technologie přípravy jídel, housekeeping

• Wellness ubytování, bezpečnost práce

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Středočeský kraj

Počet odpovědí: 51

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
21%

Stravování
25%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
4%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
26%

Organizace 
destinačního 

managementu
10%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
10%

Lázeňské 
služby, welness 

a fitness
4%



Modul stravování

Léto 2020
8%

Podzim 
2020
31%Později

61%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
38%

NE
62%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 8%

NE; 92%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Hygienická opatření, vztah k zákazníkům



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Motivace k aktivní dovolené v ČR 

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
0%

Později
100%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Finanční prostředky zajištění 

• Komunikace s problémovým klientem

• Oslovení turistů online, modernizace TIC, projekt na výstavní místnost - zařízení, interaktivní prostředky

• Možnosti kompenzace ztrát v souvislosti s posunem turistické sezony

• Jednání se zákazníky po zrušení karantény, např. když nemají roušku, dodržování hygieny, jazykové proškolení

• Jaká opatření jsou třeba dodržovat (nařízena) po otevření infocenter, témata ohledně domácího cestovního ruchu

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 77%

NE; 23%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 
2020
31%

Podzim 
2020
46%

Později
23%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?



Modul organizace destinačního managementu

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Informace v cestovním ruchu, spolupráce

• Fundraising a cestovní ruch

• Podpora marketingových aktivit a tvorba produktů CR

• Sociální sítě, propagace ubytovacích kapacit ve městech, aktivity zaměřené na oživení cestovního ruchu v období po koronaviru

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Storna zájezdů a vrácení peněz zákazníkům

Léto 2020
20%

Podzim 
2020
0%

Později
80%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců? ANO
20%

NE
80%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 20%

NE; 80%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Hygiena

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Moravskoslezský kraj

Počet odpovědí: 48

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
19%

Stravování
15%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
25%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovsk

á činnost
35%

Organizace 
destinačního 
management

u
2%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
4%

Lázeňské 
služby, 

welness a 
fitness

0%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Nepřehledné české zákony včetně současných nařízení

• Dodržování hygienických pravidel, nařízení pro znovuotevření podniku

• Sklad, kuchyň, pravidla HCCP

• Komunikace uvnitř společnosti

Léto 2020
22%

Podzim 
2020
67%

Později
11%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 56%

NE; 44%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Hygienická opatření, bezpečnost práce

• Online prodej, komunikace se zákazníkem na dálku

Léto 2020
29%

Podzim 
2020
57%

Později
14%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 71%

NE; 29%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Jak se orientovat ve vládních opatřeních, sociální sítě, efektivita práce, nové formy propagace

• Řešení konfliktních situací asertivní formou (návštěvník se neřídí danými pravidly, návštěvník si neustále stěžuje na  nedoržování pravidel - komunikace, návštěvník 

"hledá chyby")

• Opatření k ochraně zaměstnanců a klientů, hygienická opatření

• Účetní věci, COVID-19 a zimní sezona v lyžařském areálu

Léto 2020
17%

Podzim 
2020
66%

Později
17%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
83%

NE
17%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 58%

NE; 42%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Destinační management, sociální sítě, mobilní aplikace pro cestovní ruch

• Bezpečnost na pracovišti, provoz expozic, kulturní akce

• Informační technologie

Léto 2020
12%

Podzim 
2020
76%

Později
12%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 65%

NE; 35%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?



Modul organizace destinačního managementu

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Sociální sítě

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Jak má jednat cestovní kancelář o změně smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu, aby smlouva odrážela vzniklou situaci? Má cestovní kancelář právo na odškodné 

v době nouzového stavu na základě uzavřené smlouvy o službě cestovního ruchu? Kdy odstupné účtovat nelze?

• Timemanagement, obchodní komunikace 

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Kraj Vysočina

Počet odpovědí: 46

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
11%

Stravování
0%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
4%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
65%

Organizace 
destinačního 

managementu
7%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
13%

Lázeňské služby, 
welness a 

fitness
0%



Modul ubytování

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
60%

Později
40%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
40%

NE
60%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 40%

NE; 60%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Online reklama

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 0%

NE; 100%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Sociální sítě (Instagram, Facebook)

• Jak bude omezen cestovní ruch, asertivita vůči zákazníkovi 

• Domácí cestovní ruch a oživení ve městě, hygienická a bezpečnostní patření při průvodcovské činnosti

• Téma destinačního managementu, tvorba on - line propagace regionu, videa, apod. 

• Jak provádět průvodcovskou činnost a zachovat bezpečnost návštěvníků v Muzeu Hrotovicka

Léto 2020
10%

Podzim 
2020
63%

Později
27%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
93%

NE
7%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 53%
NE; 47%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Programy na získání finančních dotací
• Venkovský cestovní ruch
• Formy marketingu v době krize

Léto 2020
67%

Podzim 2020
33%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít se 
školením Vašich zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Komunikace s klienty v krizových situacích 

• Práva a povinnosti cestovních agentur při rušení zájezdů jak ze strany cestovek, tak ze strany klientů

• Marketing

• Aktuální legislativa

Léto 2020
33%

Podzim 
2020
50%

Později
17%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
67%

NE
33%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Karlovarský kraj

Počet odpovědí: 55

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
32%

Stravování
10%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
3%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
34%

Organizace 
destinačního 

managementu
3%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
9%

Lázeňské 
služby, 

welness a 
fitness

9%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Motivace zaměstnanců k práci za minimální mzdu, bezpečné poskytování služeb 

• Prodej horské oblasti, hygienická opatření a profesionální komunikace vůči klientovi 

• Marketing v době pandemie 

• Nové trendy v cestovním ruchu

• Dotace

Léto 2020
47%

Podzim 
2020
37%

Později
16%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
84%

NE
16%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 68%

NE; 32%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Bezpečné poskytování služeb

Léto 
2020
17%

Podzim 
2020
50%

Později
33%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
83%

NE
17%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Hygienická opatření v zařízeních pro aktivní a rodinný CR

▪ Opatření spojená s provozem zařízení volnočasových aktivit

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?
ANO; 0%

NE; 100%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Aktuální informace pro podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, cestovní ruch po koronaviru

• Přesná pravidla chování vůči klientům (nošení roušek, jak je to s karanténou atp.)

• Podpora prodeje, online marketing, jak se mají pracovníci chovat k návštěvníkům

• Asertivita, jednání s problematickým klientem, práce v krizovém centru, informace pro spoluobčany, storno vstupenek

• Instruktáže k místní historii a památkám, geografie regionu, UNESCO památky i v souvislosti s GSE, podpora prodeje - trendy v zákaznické obsluze, důležitost značky 

destinace, přednášky na téma komentovaných prohlídek, historie a vznik města, plánování výletů

Léto 2020
15%

Podzim 
2020
65%

Později
20%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
95%

NE
5%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 75%

NE; 25%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Aktuální legislativa např. DPH, nové trendy v cestovním ruchu 

• Vazby mezi CK a CA - prodej zájezdů 

Léto 
2020
40%

Podzim 
2020
20%

Později
40%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
60%

NE
40%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 40%

NE; 60%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• HACCAP, komunikace s hostem, řešení krizových situací 

• Bezpečnost a hygiena v ubytovacím a stravovacím provozu, při poskytování léčebných procedur

• Bezpečnost zaměstnanců a klientů v hotelu v případě epidemie, pandemie

Léto 2020
60%

Podzim 
2020
0%

Později
40%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 80%

NE; 20%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Liberecký kraj

Počet odpovědí: 29

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
14%

Stravování
7%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
7%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
34%

Organizace 
destinačního 

managementu
14%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
21%

Lázeňské 
služby, welness 

a fitness
3%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Řešení konfliktů a krizových situací, nastavení týmu, motivace 

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
25%

Později
25%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
75%

NE
25%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul stravování

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
0%

Později
100%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců? ANO
0%

NE
100%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 0%

NE; 100%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?
Léto 2020

0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít 
se školením Vašich zaměstnanců?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Léto 2020
20%

Podzim 
2020
60%

Později
20%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
90%

NE
10%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 20%

NE; 80%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Užší spolupráce s podnikatelským sektorem, cestovní ruch v době postCovidové

• Veřejná podpora vs marketing DMO

• Jaké budou konkrétní nástroje pro obnovu a podporu místního cestovního ruchu

• Nastartování cestovního ruchu, efektivní propagace

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul cestovní kanceláře a agentury

Léto 2020
17%

Podzim 
2020
0%

Později
83%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 17%

NE; 83%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
0%

Později
100%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Ústecký kraj

Počet odpovědí: 46

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
26%

Stravování
9%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
17%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
33%

Organizace 
destinačního 

managementu
6%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
9%

Lázeňské 
služby, welness 

a fitness
0%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Sales online kanály a práce s cenami za ubytování

• Jak zlepši cestovní ruch v regionu

• Vliv bezpečnostních opatření s přístupem k zákazníkům

• Facebook v cestovním ruchu, způsoby a formy komunikace s hosty, správné nastavení produktů (služeb)

• Revenue management, aktivní sales, hygiena, podpora prodeje, nalákání zákazníka, zvýšení obsazenosti

Léto 2020
33%

Podzim 
2020
25%

Později
42%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
67%

NE
33%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 58%

NE; 42%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Motivace lidí opět k řemeslu kuchaře

• Ekonomika provozu, personalistika

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Zahraniční cestovní ruch v rámci COVID 19

▪ Hygienické a zdravotní podmínky

▪ On-line komunikace (soutěže, vzdělávání, EVVO) s potenciálními návštěvníky

▪ On-line marketing

▪ Krizová komunikace, prozákaznický přístup

▪ Účetnictví
▪ Obnova turistiky zejména incomingu

ANO
75%

NE
25%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

Léto 2020
75%

Podzim 
2020
0%

Později
25%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 62%

NE; 38%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Online propagace, sociální sítě, reklama 

• Jak komunikovat se zákazníkem v krizové situaci, jak řešit operativně problémy spojené se změnou situace, zacházení se zaměstnancem a osvěta v oblasti práva a 

zákoníku

• Průvodcovství po památkách, práce v informačním centru

• Přednosti živého průvodce před namluveným slovem

Léto 2020
7%

Podzim 
2020
73%

Později
20%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
93%

NE
7%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 73%

NE; 27%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Koordinace domácích turistů, střety s občany obcí

• Práce s webem, FB

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

Léto 2020
33%

Podzim 
2020
67%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 67%

NE; 33%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul cestovní kanceláře a agentury

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Reklama

• Cestovní ruch v ČR

ANO
75%

NE
25%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 25%

NE; 75%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 
2020
50%

Podzim 
2020
25%

Později
25%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?



Pardubický kraj

Počet odpovědí: 57

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
11%

Stravování
11%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
30%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
19%

Organizace 
destinačního 

managementu
19%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
7%

Lázeňské 
služby, welness 

a fitness
3%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Hygiena a dezinfekce na pracovišti, bezpečnost práce

• Marketing v době postkoronavirové

Léto 2020
50%

Podzim 
2020
0%

Později
50%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
50%

NE
50%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 33%

NE; 67%

Měli byste zájem o online výuku po dobu, 
kdy bude možné opět začít s prezenční 

výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Praktické příklady fungování restaurací, jak dodržet podmínky, zkušenosti, informace o kontrolách

• Hygiena

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

Léto 2020
66%

Podzim 
2020
17%

Později
17%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít 
se školením Vašich zaměstnanců?

ANO; 67%

NE; 33%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Jaké omezení bude mít realizace akcí? 

▪ Dodržování bezpečnostních opatření a kontrola jejich dodržování

▪ On-line pořádání akcí pro veřejnost

▪ Jakým směrem se dále bude ubírat cestovní ruch na obcích, na co se zaměřit

▪ Letní tábory, akce pro děti

Léto 2020
30%

Podzim 
2020
41%

Později
29%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
88%

NE
12%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 53%
NE; 47%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Jak znovu nastartovat cestovní ruch?

• Chování v zostřených opatřeních - např. zvýšené nároky na hygienu a jejich uplatnění v historickém prostředí omezeném restaurátorskými předpisy

• Sociální sítě, copywriting, online marketing, SEO

Léto 2020
27%

Podzim 
2020
46%

Později
27%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
91%

NE
9%

Máte zájem o bezplatná školení vašich 
zaměstnanců?

ANO; 64%

NE; 36%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Online marketing 

• Jak podpořit členy a partnery (města, obce i podnikatel) a hlavně, kde na to vzít finanční prostředky

• Podmínky pro provoz zařízení v cestovním ruchu (restaurace, ubytování, atrakce, apod.)

• Změna preferencí postCOVID zákazníků, nové trendy v marketingu, jak dělat průzkumy mezi zákazníky (návštěvníky)

• Nové potřeby zákazníků po krizi koronaviru, spolupráce na produktech cestovního ruchu, dotace na marketing, mezinárodní sdílení příkladů dobré praxe

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení vašich 
zaměstnanců?

Léto 
2020
46%

Podzim 
2020
36%

Později
18%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO; 82%

NE; 18%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul cestovní kanceláře a agentury

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Catering, technika na akcích, budgety 

Léto 
2020
50%

Podzim 
2020
0%

Později
50%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
50%

NE
50%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 50%NE; 50%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Komunikační dovednosti

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 2020
100%

Podzim 2020
0%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít se 
školením Vašich zaměstnanců?



Královéhradecký kraj

Počet odpovědí: 31

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
0%

Stravování
0%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
3%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
71%

Organizace 
destinačního 

managementu
23%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
3%

Lázeňské služby, 
welness a fitness

0%



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Marketing - možnosti přes sociální sítě 

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Pořádání akcí pro veřejnost s omezeným počtem lidí a finanční soběstačností, tvorba prezentací v powerpointu, legislativa pro prodej regionálních produktů

• Důraz na organizaci a možnosti cestovního ruchu u nás a na Slovensku, jak vytvářet online kurzy, jak zvýšit potenciál TIC v online době

• Google Analytics, sociální sítě - instagram, facebook, atd., focení a úprava digitálních fotografií

• Copywriting, marketing, tvorba poutačů, PR, nová média, PPC, kampaně, overtourism, webové stránky, osobnostní rozvoj

• Jak paměťové instituce přistupují v nouzové situaci (koronavirus, apod.) k propagaci, marketingu - jak se snaží nalákat turisty?

Léto 
2020
0%

Podzim 
2020
82%

Později
18%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
95%

NE
5%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 82%

NE; 18%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Krizový management

• Jak podpořit členy a partnery (města, obce i podnikatele)turistické oblasti a kde na to získat prostředky

• Online konference, prezentace, webináře, atd.

• Copywriting, facebook +kampaně, canva, instagram

• Marketing (obecně), marketing na sociálních sítích, PR v regionu

• Komunikace přes Facebook a další sociální sítě

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
43%

Podzim 
2020
57%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Budoucnost cestovního ruchu 

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Zlínský kraj

Počet odpovědí: 51

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
33%

Stravování
12%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
6%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
33%

Organizace 
destinačního 

managementu
2%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
2%

Lázeňské služby, 
welness a fitness

12%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Jednání s klienty během krizových situací

• Jak udržet kvalitu i přes omezení, jak neztratit zákazníky

• Hygienická opatření v důsledku Covid-19

• Jak dezinfikovat ubytovací prostory a jestli jsou nutné cedulky, kdy byly prostory dezinfikovány když jsou pronajaty chatky

• Marketing v rámci ČR

Léto 2020
17%

Podzim 
2020
71%

Později
12%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
94%

NE
6%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 71%

NE; 29%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Zajištění bezpečnosti a hygienických opatření, znovu rozjetí gastronomického provozu, zajištění zaměstnanců 

• Marketing

• Co to vše obnáší pro kuchaře a pro číšníky, co musí dodržovat a jestli je rozdíl mezi malým provozem a hotelem

• Zvládání krizových situací, čistota a hygiena

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 83%

NE; 17%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
17%

Podzim 
2020
83%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít 
se školením Vašich zaměstnanců?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná 
školení Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Sociální sítě(FB, Instagram), online komunikace s veřejností, webová propagace

• Při uzavření restaurací, památek, atrakcí a ubytovacích zařízení - inspirace pro online propagaci, jak vést propagaci přes sociální sítě a weby

• Jak rozpohybovat turistický ruch, aktivace domácího cestovního ruchu 

• Komunikace, asertivita, zvládání stresu, propagace regionu

• Aktuální informace o podmínkách zajištění služeb pro návštěvníky, aby byly splněny bezpečnostní podmínky pro všechny přítomné

Léto 2020
18%

Podzim 
2020
76%

Později
6%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení vašich 
zaměstnanců?

ANO; 71%

NE; 29%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Restart po karanténě, podpora obcí a měst podnikatelským subjektům

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 2020
0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul cestovní kanceláře a agentury

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
Vašich zaměstnanců?

ANO; 100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?

Léto 2020
100%

Podzim 2020
0%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné začít se 
školením Vašich zaměstnanců?



Modul lázeňské služby, wellness a fitness

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Marketing a reklama na sociálních sítích
▪ Jak zvládat nelaskavého klienta, který odmítá nařízení vlády

▪ Dodržování hygienických předpisů

▪ Produktová nabídka v lázeňství, řízení ceny, propagace na sociálních sítích

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

Léto 2020
33%

Podzim 
2020
67%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO; 67%

NE; 33%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Plzeňský kraj

Počet odpovědí: 47

V jakém sektoru respondenti působili:

Ubytování
21%

Stravování
15%

Aktivní a 
venkovský 

cestovní ruch
13%

Turistická 
informační 

centra a 
průvodcovská 

činnost
38%

Organizace 
destinačního 

managementu
13%

Cestovní 
kanceláře a 

agentury
0%

Lázeňské služby, 
welness a fitness

0%



Modul ubytování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Pobyty pro domácí hosty

• Dezinfekční plán, hygienická opatření

• Recepční profesionál, základní standardy profesionální obsluhy, řešení stížností a připomínek

Léto 2020
10%

Podzim 
2020
70%

Později
20%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
90%

NE
10%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 30%

NE; 70%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul stravování

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Komunikace, péče o klienty, profesionální obsluha pro servírky a číšníky, doplňkový prodej

• Důsledně využívání kompletních surovin

• Hygiena, úslužnost číšníka k hostovi

ANO
86%

NE
14%

Máte zájem o bezplatná 
školení vašich zaměstnanců?

ANO; 43%

NE; 57%

Měli byste zájem o online výuku 
po dobu, kdy bude možné opět 

začít s prezenční výukou?
Léto 2020

14%

Podzim 
2020
72%

Později
14%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Modul aktivní a venkovský cestovní ruch

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

▪ Krizový management, ochrana před viry, jak chránit sebe i hosty v ubytovacích zařízeních, nezbytně nutné standardy

▪ Získání důvěry zákazníků

▪ Aplikování opatření

▪ Informační systém, vývěsky, cedule, grafika

Léto 
2020
50%

Podzim 
2020
50%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo 
reálné začít se školením 

Vašich zaměstnanců?

ANO
83%

NE
17%

Máte zájem o bezplatná školení vašich 
zaměstnanců?

ANO; 67%

NE; 33%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul turistická informační centra a průvodcovská činnost

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?

• Zvládání zátěžových situací v době výskytu pandemie

• Online marketing, jak přilákat návštěvníky

• Výroba propagačních materiálů a plakátů

• Jak oslovit návštěvníky na dálku, když není možnost osobního kontaktu

• Umění pozitivního působení na klienta; řešení stížností; komunikační dovednosti - verbální, telefonické, komunikace s médií, rétorika; základy informatiky

• Průvodcování - interpretace, kvalita služeb, sociální sítě, instagram, programy na úpravu fotografií, tvorba plakátů

Léto 2020
17%

Podzim 
2020
78%

Později
5%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?

ANO
94%

NE
6%

Máte zájem o bezplatná školení 
vašich zaměstnanců?

ANO; 83%

NE; 17%

Měli byste zájem o online výuku po 
dobu, kdy bude možné opět začít s 

prezenční výukou?



Modul organizace destinačního managementu

Vzhledem k současné situaci ohledně koranoviru ( COVID-19), vyskytla se témata, která by pro Vás byla důležitá proškolit?
• Interpretace dat, tvorba strategických dokumentů - marketingové strategie, programy rozvoje, prezentace, Google Analytics

• On-line marketing, Destinační management turistické oblasti, krizový management

• Spolupráce mezi destinacemi, produkty CR

• Restart CR, fundraising pro CR, přeshraniční management

ANO
100%

NE
0%

Máte zájem o bezplatná školení vašich 
zaměstnanců?

ANO; 
100%

NE; 0%

Měli byste zájem o online 
výuku po dobu, kdy bude 

možné opět začít s prezenční 
výukou?Léto 2020

0%

Podzim 
2020
100%

Později
0%

Odkdy by pro Vás bylo reálné 
začít se školením Vašich 

zaměstnanců?



Děkujeme za pozornost!
Martina Chválová


