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1. Klasifikace ubytovacích zařízení 

(Hotelstars Union, spolupráce subjektů cestovního ruchu, hotelové řetězce v České republice 

i v zahraničí, Ústecký kraj – příklady ubytovacích zařízení) 

 

2. Hotelový management 

(organizační struktura, recepční služby, lůžková část hotelu, odpovědnost za škody, hotelové 

pokoje – pokoje se zvláštním režimem) 

 

3. Stravovací služby 

(kategorizace, nabídka a realizace produktu, individuální obsluha, samoobsluha, kombinované 

systémy prodeje, obsluha při společném stolování, HACCP, catering, formy rychlého 

stravování, stolování, zážitková gastronomie, odpovědnost za škody) 

 

4. Typologie cestovního ruchu 

(funkce cestovního ruchu, druhy a formy, subjekty a objekty) 

 

5. Specifické formy cestovního ruchu  

(cestovní ruch mládeže, cestovní ruch seniorů, sociální, venkovská, náboženská, lovecká, 

dobrodružná, městská turistika, temná turistika, geocaching, glamping, filmový turismus) 

 

6. Technika poskytování služeb cestovního ruchu  

(potřeba, statek, trh, znaky služeb, dělení a charakteristika služeb, komplexnost služeb, kvalita 

služeb, živnostenský zákon, občanskoprávní aspekty poskytování služeb) 

 

7. Historický vývoj cestovního ruchu a průvodcovské činnosti 

(vývoj cestovního ruchu a průvodcovské činnosti v bývalém Československu a v České 

republice; T. Cook, K. Baedeker, G. Ebels, vybraní cestovatelé) 

 

8. Činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur 

(funkce, klasifikace, vývoj v Československu a v České republice, profesní sdružení, 

organizační struktura, sortiment služeb, cestovní kanceláře/agentury a dodavatelé služeb, 

technika prodeje zájezdů) 

 

9. Marketing v cestovním ruchu  

(podstatné rysy marketingu, zvláštnosti služeb, SWOT analýza, marketingový výzkum, 

marketingový mix, propagační mix, specifické marketingové nástroje) 

 

 

 



 

 

10. Služby peněžní a směnárenské  

(směnárenská místa, devizové orgány, kurzovní lístek, cestovní šeky, vouchery, platební 

karty, převody peněz, eurozóna, ochranné prvky, právní předpisy) 

 

11. Služby pasové, celní, vízové 

(Schengenská dohoda, cestovní doklady, vízová agenda, celní dohled, devizová kontrola, 

pomoc konzulárních úřadů občanům České republiky v zahraničí) 

 

12. Pojištění a zdravotní služby v cestovním ruchu  

(základní pojmy, druhy pojištění, smluvní vztah, řešení pojistných událostí; rozdělení světa 

z hlediska zdravotních rizik, WHO, zásady prevence při cestách do zahraničí, očkování) 

 

13. Vybrané druhy dopravních služeb  

(druhy a složky dopravy, trendy ve vývoji dopravy, vliv dopravy na životní prostředí, 

železniční doprava, silniční doprava, přeprava v horském terénu) 

 

14. Turistické regiony cestovního ruchu v České republice 

(turistické regiony a oblasti cestovního ruchu v České republice, kategorie turistických 

informačních center, rezervační a informační systémy, informace v cestovním ruchu) 

 

15. Vybrané druhy dopravních služeb  

(letecká, vodní, integrovaná doprava, cykloturistika, netradiční druhy dopravy) 

 

16. Systém řízení cestovního ruchu v České republice a ve světě 

(orgány, organizace a sdružení v oblasti cestovního ruchu, CzechTourism (Česká centrála 

cestovního ruchu), předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a překážky rozvoje cestovního 

ruchu) 

 

17. Ekonomika a statistika cestovního ruchu  

(ekonomické přínosy cestovního ruchu, postavení cestovního ruchu v národním hospodářství, 

vztah cestovního ruchu a zahraničního obchodu, cestovní ruch jako nositel konečné spotřeby; 

problémy statistiky, statistické metody, statistika v České republice a v zahraničí, satelitní 

účet cestovního ruchu)  

 

18. Právní aspekty podnikání v oblasti cestovního ruchu  

(zákon č. 159/1999 Sb. – povinné smluvní pojištění, povinnosti cestovních kanceláří 

a cestovních agentur, smlouva o zájezdu; příklady jiných zákonů (občanský zákoník, 

živnostenský zákon, zákoník práce, zákon o cestovních dokladech)) 

 

19. Památky a cestovní ruch  

(památková péče, dělení památek, význam památek pro cestovní ruch, komercionalizace, 

památky UNESCO – hmotné i nehmotné, 7 divů světa, kultura a cestovní ruch) 

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Animační služby a klubový cestovní ruch  

(vymezení pojmu, vznik a vývoj, zabezpečení služeb, práce animátora v cestovním ruchu, 

činnosti volného času a animace, animace vybraných skupin účastníků, animace v České 

republice a v zahraničí, klubový cestovní ruch) 

 

21. Životní prostředí a cestovní ruch  

(orgány státní správy a ochrany životního prostředí, ochrana přírody v České republice, 

geoparky, negativní vlivy cestovního ruchu na životní prostředí, ekoturistika, ekoznačka, 

trvale udržitelný rozvoj) 

 

22. Charakteristika příprav průvodce na zájezd  

(informační minimum, historické paralely, verbální a neverbální komunikace, klasifikace 

průvodců, spolupráce průvodců cestovního ruchu) 

 

23. Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu  

(povinnosti při převzetí zájezdu, v jeho průběhu a vyhodnocení zájezdu, spolupráce průvodce 

se skupinami návštěvníků, společenský protokol průvodce cestovního ruchu, mimořádné 

události v cestovním ruchu 

 

24. Služby v kongresové a incentivní turistice  

(funkce, charakteristika a dělení kongresových akcí, výstavy a veletrhy, organizování akcí, 

kongresová města, místa konání, PCO a CTA, MICE, incentivní turistika) 

 

25. Lázeňské služby  

(materiálně-technické podmínky, formy pobytů, přírodní léčivé zdroje, indikační seznam, 

metody léčby, služby, lázeňský místopis v České republice a v zahraničí, wellness) 
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