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KURZY

KRIZOVÉ SITUACE V PROVOZU PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

Lektorka: MUDr. Valerie Štáfková

Čtvrtek 13. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 06. 02. 2020

Cena pro členy AHR: 3 300 Kč + DPH / ostatní: 4 300 Kč + DPH

JAK NA KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO OBCHODU

Lektor: Michal Vohralík

Středa 12. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: středa 05. 02. 2020

Cena pro členy AHR: 3 800 Kč + DPH / ostatní: 4 800 Kč + DPH

ZÁKLADNÍ STANDARDY PROFESIONÁLNÍ OBSLUHY PRO SERVÍRKY 
A ČÍŠNÍKY, MODUL II

Lektor: Ing. Aleš Procházka

Čtvrtek 20. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 13. 02. 2020

Cena pro členy AHR: 3 300 Kč + DPH / ostatní: 4 300 Kč + DPH

HOUSEKEEPING, MODUL II

Lektorka: Jaroslava Vyskočilová

Úterý 25. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: úterý 18. 02. 2020

Cena pro členy AHR: 3 300 Kč + DPH / ostatní: 4 300 Kč + DPH

ZNÁTE DOBŘE VAŠE NOVÉ LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI V OBLASTI 
GASTRO PROVOZU?

Lektor: Ing. Tomáš Čapek, CSc. Firma Uniconsulting

Středa 26. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: středa 19. 02. 2020

Cena pro členy AHR: 3 800 Kč + DPH / ostatní: 4 800 Kč + DPH

RECEPČNÍ PROFESIONÁL, MODUL II

Lektor: Jaroslav Vaculka

Pátek 07. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pátek 31. 01. 2020

Cena pro členy AHR: 3 300 Kč + DPH / ostatní: 4 300 Kč + DPH

SET MENU AKTUÁLNÍCH KURZŮ



KURZY

Nenašli  jste  pro  vás  potřebná  témata?  Raději  byste  měli  kurz  na  klíč  ve  vašem  zařízení  dle 
konkrétních přání a požadavků? 

Rádi  pro  vás  takový  kurz  zorganizujeme,  přesně  šitý  na  požadavky  a  potřeby  vaší  organizace. Mimo 
speciální  ceny  za  tento  kurz  (od  20  000 Kč  + DPH)  a  školení  ve  vaší  organizaci máte možnost  do 
skladby  školení  přímo  zasáhnout.  Veškeří  naši  lektoři  jsou  odborníci  z  oblasti  hotelnictví  či 
gastronomie s dlouholetou praxí. Dokáží předat mnoho potřebných a cenných praktických informací.

Sledujte také naše webové stránky pro aktuální informace: www.akademieahr.cz/vypsanekurzy.

A pokud ještě nejste členy AHR ČR staňte se jimi. Mimo zvýhodněné ceny za účast v našich kurzech 
získáte  i mnoho cenných  šablon, předpisů, metodik, které pomohou Vašemu podnikání a ušetří Vám 
mnoho času a nákladů. Jedná se o kompletní administrativu a zastoupení vůči kolektivním správcům, 
metodiky  a  vzory  směrnic,  které  nemusíte  vytvářet,  monitoring  nové  legislativy  a  mnoho  dalších 
společných postupů. Více informací naleznete na www.ahrcr.cz.

ZÁKLADNÍ STANDARDY PROFESIONÁLNÍ OBSLUHY BRIGÁDNÍKY

Lektor: Ing. Aleš Procházka

Úterý 31. 03. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: úterý 24. 03. 2020

Cena pro členy AHR: 3 300 Kč + DPH / ostatní: 4 300 Kč + DPH

WORKSHOP: PRACOVNÍ PRÁVO

Čtvrtek 30. 01. 2020 09:00 – 12:00

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 23.01. 2020

Cena pro členy AHR: 850 Kč + DPH / ostatní: 1 850 Kč + DPH

ÚVOD DO REVENUE MANAGEMENTU

Lektorka: Livia Nowak Abdul

Čtvrtek 27. 02. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 20. 02. 2020

Cena pro členy AHR: 3 300 Kč + DPH / ostatní: 4 300 Kč + DPH

REVENUE MANAGEMENT

Lektorka: Jiřina Jenčková

Středa a čtvrtek 18. a 19. 03. 2020 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: středa 11. 03. 2020

Cena pro členy AHR: 7 900 Kč + DPH / ostatní: 8 900 Kč + DPH

https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/
https://www.ahrcr.cz/


ROZHOVORY

Lektorky  kurzu  paní  Jaroslavy  Vyskočilové  jsme  se  zeptali  na 
následující otázky:

Pro koho je kurz  určen?

Kurz  Housekeeping  I  (HK)  je  určen  všem,  kteří  mají  zájem  se 
o  této  oblasti  dozvědět,  jak  jí  dělat  a  řídit  profesionálně 
a moderně. A že bohužel „temno“ v této oblasti v mnoha směrech 
vládne i do dnešních dnů se opakovaně potvrzuje. Kurz je zajímavý 
a přínosný pro paní pokojské,  jejich vedoucí  i pro  samotné ředitele. 
Každý  si  vezme  něco.  Hlavní  podstatou  je  uvědomění  si  strategické 
důležitosti  HK!  Rozebíráme  pohled  na  HK  v  různých  souvislostech,  jeho  zásadní  význam 
jakožto typicky nákladového střediska negenerujícího tržby. Spousta lidí si stále neuvědomuje, že 
stejně důležité  jako důsledně  řídit  tržby  je  řídit  i  náklady. Paní  pokojské  si mj.  uvědomí  svoji 

důležitost,  že  jsou  dobré  a  mohou  být  na  sebe  pyšné.  Vždycky  si  uvědomuji,  jak  je  pro  ně 
důležité slyšet to od někoho zvenku.

V čem vidíte největší klady?

Když  jsem  před  zhruba  14  lety  začínala  s  tímto  kurzem,  největším  kladem  bylo,  že  ho AHR 
vůbec  zařadila  mezi  nabídku  kurzů.  Do  té  doby,  žádný  kurz  o  HK  neexistoval.  Největším 
kladem je tedy to, že i pro zaměstnance HK existuje možnost se vzdělávat. Musím přiznat, že mě 
stále překvapuje fakt, že jsou dlouholeté paní pokojské, kde se většina z nich nikdy neúčastnila 
žádného odborného kurzu zaměřeného na jejich práci. A o tom, že i zaměstnanci HK se chtějí 
vzdělávat,  jasně  svědčí  fakt,  že  za  poslední  roky  si  sami  účastníci  vyžádali  jeho  pokračování. 
Takže dnes již máme i další dva navazující kurzy, o které je značný zájem.

Co vše by se mělo po ukončení workshopu u jeho účastníků změnit?

Především  pohled  na  úsek  HK  a  jeho  zaměstnance.  Již  jsem  zmínila,  uvědomí  si,  jak  jsou 
důležití, dobří a odcházejí pyšní na svoji práci. Vždy se dozvědí něco nového, o čem třeba ani po 
dlouhých letech praxe nevěděli. Čili, jednoduše shrnuto, podstatou kurzu je rozvoj zaměstnanců 
HK, jejich znalostí a tím i upevnění pozice v jejich každodenním pracovním životě. Nejvíce se 
toho  vždy  změní,  pokud  se  již  i  kurzu HK  I  zúčastní  spolu  s  řadovými  zaměstnanci  i  jejich 

STÁLICE AKADEMIE AHR: KURZ HOUSEKEEPING I

• Jak široký záběr středisko housekeepingu vlastně má? 
• Jaké veškeré činností mohou jeho zaměstnanci v rámci ubytovacího zařízení ovlivnit?
• Na tento kurz pak volně navazují i moduly I a II.

V dalším  z naších pravidelných newsletterů představujeme blíže  jednu  ze  stálic naší Akademie AHR, 
a to kurz Housekeeping I.

V  první  části  kurzu  se  zaměříme  na  vysvětlení  rozdílného  pohledu  na  působnost  housekeepingu 
v minulosti,  současnosti  i do budoucnosti. Významnou součástí dne  je  i vysvětlení  toho, co dělá paní 
pokojskou  skutečným  profesionálem.  Neopomineme  důležitost  dodržování  zásad  hygienické 
bezpečnosti,  užívání  jednotného  systému,  porozumění  pracovnímu  procesu,  správné 
manipulace s prádlem, obecných profesionálních návyků a citu pro detail jsou vybranými konkrétními 
příklady z obsahu semináře.

Vzdělávací program je určen jak samotným řadovým pracovníkům housekeepingu, tak i jeho vedoucím 
pracovníkům a všem, kteří se na jeho řízení podílejí.



ROZHOVORY / BLOG

ZPĚTNÁ VAZBA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ

V  roce  2019  jsme  zorganizovali  jsme  35  otevřených  kurzů  z  oblasti  hotelnictví  a  gastronomie  pro 
celkem 322 účastníků, 18 kurzů na klíč pro 218 zaměstnanců a 3 workshopy k aktuálním tématům pro 
145 zájemců. Děkujeme všem za absolvování letošních vzdělávacích aktivit Akademie AHR.

I nabídka pro další období „zima 2020“  je v připravena. Aktuální data kurzů a  jejich stručné anotace 
naleznete na webu www.akademieahr.cz Mezi naše stálice z řad otevřených kurzů jmenujme např. Dva 
moduly  kurzů  recepční  profesionál  a  profesionální  obsluha,  tři  moduly  kurzu  housekeeping,  kurz 
revenue  managementu,  kurz  hotelového  obchodu,  marketingu,  legislativních  povinností  v  gastro 
oblasti. 

A jak nás účastníci kurzů hodnotí?

nadřízení.  Mj.  po  tomto  kurzu  si  často  váží  práce  jeden  druhého,  z  toho  mám  vždy  radost. 
A společně začnou lépe řídit náklady a kvalitu!

Text: Jaroslava Vyskočilová

„Školení u mě vzbudilo mnoho otázek, na které 
jsem dostal odpovědi a vyvolalo další, na které 
se těším při odpovědích a polemice nad nimi.“

„Kurz  mi  ukázal,  že  je  stále  co 
zdokonalovat v našem oboru recepční. 
A hlavně mě to čím dál více zajímá.“

„Lektor  uměl  výborně  vše  vysvětlit 
a  zaujmout.  Jsem  moc  spokojená 
a hodně mi tento kurz dal. Moc děkuji.“

„Velice děkuji za obsáhlé a plnohodnotné 
školení.  Kurz  byl  ze  „života“  a  tím  měl 
pro naší pozici úplně jiný úhel pohledu.“ 

„Excelentní  využitelnost  poznatků  v  praxi 
a z praxe, praktické příklady, výborná příprava 
a  prezentace  lektorů;  jeden  z  nejlepších 
seminářů/tréninků na dané téma.“

„Výborná komunikace se všemi, 
kteří  se  kurzu  zúčastnili.  Bylo 
zajímavé  a  poučné  si  některé 
věci i vyzkoušet.“ 

„Vše bylo v naprosto v pořádku a vyhovující.“„Jednička pro paní školitelku.“

„Bez  komentáře.  Kurz  splnil 
očekávání  a  v  rámci  výuky  to  byl 
příjemně strávený a užitečný den.“

„Skvělé, velmi příjemná paní školitelka s bohatými 
zkušenostmi  z  praxe.  Čas  velmi  rychle  a  skvěle 
utekl. Přestávky byly dostatečné a výuka také.“

„Získala jsem plno nových tipů a motivace ohledně zefektivnění našeho hotelového provozu.“

https://www.akademieahr.cz/
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„Velice si vážíme snahy asociace 
a  vaší  pomoci  při  organizaci 
kurzů  a  školení,  které  zatím 
všichni  zúčastnění  včetně  mě 
hodnotili  velice  pozitivně.  Vaši 
činnost  vnímáme  skutečně  jako 
velmi  prospěšnou  a  hotelům 
usnadňující práci.“

„Velké poděkování, bylo mi (a do budoucna vždy 
bude)  ctí  s  takovým  profesionálem,  a  přitom 
srdečným  člověkem  strávit  dva  příjemné  školící 
dny.  Mé  nadšení  z  něj  ale  i  z  jeho  práce  je 
obrovské a myslím že pro mě samotnou a pro mou 
práci  do  budoucna  velice  přínosné.  Samozřejmě 
taky  velice  děkuji  za  skvělé  profesionální  ale 
přitom přátelské přivítání a pohoštění.“

DOBA SE MĚNÍ A GASTRONOMIE S NÍ

Jestli chceme, aby se gastronomii dařilo, musíme přenastavit pracovní podmínky tak, aby byly zajímavé 
i  pro  mladší  generaci.  Požadavky  mileniálů  shrnul  na  listopadovém  meetingu  Ambiente  Honza 
Vlachynský, spoluzakladatel řady úspěšných podniků v Brně.

Generace  narozená  v  letech  1984  až  1997  přemýšlí  a  pracuje  jinak.  Starší  jejich  systém  považují  za 
chaos, ti mladší v něm nachází příležitost se realizovat, bavit a zároveň změnit svět k lepšímu. Nebojí se 
otevřené zpětné vazby, protože se díky ní navzájem učí a zlepšují, a hierarchii nepotřebují. Vyměnili ji 
za kolektivní  řešení problémů v  týmu, ve kterém dostane každý  stejný podíl  zodpovědnosti  a důvěry, 
svobody a flexibility. Co vzkazují mileniálové budoucnosti?

• Chceme se stále posouvat, učit a růst.
• Nechceme se nudit a moc dlouho dělat stejnou věc.
• Chceme s lehkostí opouštět role, předávat je a přecházet do dalších, které nám v určité fázi našeho 
vývoje dávají smysl.

• Chceme flexibilitu.
• Chceme autonomii a podíl na rozhodování.
• Chceme feedback a potřebujeme pochvalu.
• Nechceme rozlišovat mezi prací, zábavou a životem.
• Nechceme jenom pracovat.
• Chceme se moct postavit za svoji práci a dělat to, čemu věříme a co je v souladu s naším osobním 
přesvědčením.

• Chceme dělat s lidmi, kteří vyznávají stejné hodnoty.

Více informací zde: bit.ly/2t2Xm56

SE ZAČÁTKEM ROKU TÉMA MOTIVACE – JAK JI MĚŘIT?

Motivace patří mezi nejdůležitější faktory, o kterých se mluví v souvislosti s vedením lidí, angažovaností 
a  výkonem.  Uvádí  se,  že  motivovaní  zaměstnanci  vykazují  až  16krát  vyšší  produktivitu  než 
nemotivovaní.  Proto  častou  otázkou  na  trénincích  manažerských  dovedností  je,  jak  motivovat 
zaměstnance.

Existuje značné množství teorií motivace (namátkou Maslowova pyramida potřeb, Hertzbergova teorie 
hygienických  faktorů,  vnitřní  a  vnější motivace, motivace  1.0  až  3.0 Daniela  Pinka  a mnohé  další). 
Všechny  jsou  zajímavé,  ale  postrádají  praktický  pohled  na  to,  jak  zjistit,  co  konkrétního  člověka 
motivuje a jak s motivací pracovat.

Motivační  mapy  představují  9  motivátorů  pro  práci  sdružených  ve  3  skupinách  podle  podobných 

https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/doba-se-meni-a-gastronomie-s-ni/
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charakteristik,  například  postoji 
ke  změně,  rychlosti  rozhodování 
a  co  je  pro  ně  důležité.  Jde 
o  zaměření  na  lidi  (vztahy),  věci 
(výkon) nebo myšlenky (růst).

Každý člověk má svou jedinečnou 
kombinaci  devíti  motivátorů, 
jejich  pořadí  a  sílu,  která  určuje 
úroveň motivace daného člověka. 
Každý  z  motivátorů  má  svoje 
charakteristické  potřeby,  požadavky  a  touhy.  První  tři  motivátory  a  jejich  úroveň  naplnění  jsou  pro 
výkon  a  spokojenost  nejdůležitější.  Významný  je  i  poslední  motivátor  v  pořadí,  protože  může  buď 
posílit  první  tři  motivátory  nebo  v  určitých  případech  působit  jako  demotivátor.  Zde  je  základní 
přehled všech 9 motivátorů.

Více se dočtete zde: bit.ly/2U2eQcY

NOVINKA NA GASTRO SCÉNĚ – ČERVENÝ JELEN

Dokonalá péče o unikátní plzeňské pivo, které je v tanku nepasterizované. Přiváží jej speciální cisterna 
rovnou z pivovaru a  jedná  se  tak o nejčerstvější možné pivo, které můžete ochutnat. Pivo  je následně 
k výčepu vedeno nejkratší možnou cestou a dbá se na perfektní teplotu. Poctivá inovativní jídla – menu 
je  sestaveno Markem Fichtnerem,  špičkovým českým  šéfkuchařem, ve  spolupráci  s Patrikem Jarošem, 
špičkovým německým kuchařem a členem akademie Paula Bocuse.

Unikátní  na  celém  konceptu  je  také  jeho  prostor,  který  kdysi  býval  barokním  palácem  s  krásnou 
zahradou. najdete nadčasový interiér od týmu architekta Stanislava Fialy s mnoha kubistickými detaily, 
které navazují na práci architekta Josefa Gočára. Bude to největší hospoda v Praze, s kapacitou až 750 
míst.  Červený  jelen  je  rozprostřen  do  tří  pater  unikátně  propojených  kubistickou  „dírou“,  která 
zajišťuje, že z každého místa je host zapojen do dění a současně není ochuzen o denní světlo.

Více informací naleznete na adrese cervenyjelen.cz

NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE AHR FÓRUM JE NYNÍ 
K DISPOZICI TAKÉ ONLINE

Aktuální číslo našeho zpravodaje naleznete na adrese casopis.gastroahotel.cz/ahr06_19. 

TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020

V listopadu a na počátku prosince 2019 byla čtenářům ečasopisu Firemní vzdělávání, prostřednictvím 
partnera  Educity  a  také  přes  sociální  sítě  distribuována  anketa  ohledně  trendů  ve  vzdělávání.  I  my 
v rámci Akademie trendy sledujeme a snažíme se jim nabídku našich vzdělávacích aktivit přizpůsobit.

Mezi pravděpodobnými  trendy se nejčastěji vyskytovalo koučování a mentorování, občas  s dodatkem, 
že firmy očekávají otvírání koučování nejen pro manažerské pozice, ale i pro řadové zaměstnance. Více 
než  v  letošním  roce  by  se  firmy  měly  zaměřovat  na  tvorbu  firemních  akademií,  tedy  spíše 
dlouhodobějších  a  soustavnějších  vzdělávacích  programů.  Oproti  tomu  stojí  paradoxně  stejně 
zastoupený trend spočívající v příklonu ke kratším formátům vzdělávání typu řešitelských workshopů, 

http://casopis.gastroahotel.cz/ahr06_19/
https://cervenyjelen.cz/
https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/hodnoceni-id-2698896/jak-merit-motivaci-aneb-jste-obrance-reditel-ci-tvurce-id-3773780
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inspirativních setkání s osobnostmi, ale někteří očekávají i nárůst sdílení knowhow mezi firmami. Tedy 
na  straně  jedné  budou  firmy  budovat  komplexnější  rozvojové  akademie  a  na  straně  druhé  by  měly 
převažovat jen několikahodinové vzdělávací (lépe řečeno rozvojové) akce.

Již bylo zmíněno téma knowhow ve firmě, které se v anketě objevilo poprvé, a to hned několikrát. Jak 
ve smyslu jeho sdílení uvnitř firmy, mezi firmami, tak i nutnost zjištění a předání knowhow stávajících 
zaměstnanců.  Za  nejvýznamnější  oblast  trendů,  které  lze  očekávat,  firmy  považují  stále  větší  míru 
digitalizace  vzdělávání,  tedy  zapojení  nejrůznějších  technologií  do  procesu  učení.  A  to  nejen  v  čistě 
online  výuce,  ale  zapojení  technologií  i  do  prezenčních  kurzů.  Konkrétně  respondenti  nejčastěji 
zmiňovali  elearning/ekurzy,  webináře  a  poměrně  často  i  virtuální  realitu  a  její  větší  integraci  do 
firemního vzdělávání.

Poslední velkou oblastí, kterou  lze označit  jako  trendovou,  je  již  zmíněné využití  spíše  individuálních 
forem  rozvoje,  tedy  rozšiřování  firemního  koučování  a  mentorování.  Za  pozoruhodné  si  na  závěr 
troufáme  označit  to,  že  jen  v  jednom  případě  firmy  očekávají  krácení  výdajů  na  vzdělávání,  ačkoliv 
makroekonomové  začínají  poukazovat  na  blížící  se  recesi  v  příštím  roce,  kdy  vzdělávání  je  zpravidla 
jednou z prvních položek na seznamu k „vyškrtnutí“

Zdroj: www.firemnivzdelavani.eu

TIPY NA VZDĚLÁVANÍ ONLINE

Podcasty

Na  mobilních  telefonech  lze  otevřít  jednu  z  mnoha  aplikací  (nabízejí  se  oblíbené  Spotify,  Google 
Podcasts nebo Apple Podcasts), vyhledat název pořadu a přidat si ho ke svým oblíbeným, či se stát jeho 
odběratelem. Aplikace  kromě  toho  umožňují  stažení  jednotlivých  dílů  podcastů  do mobilu,  takže  na 
další  poslech  nepotřebujete  ani  připojení  k  internetu. Témata  jsou  různá,  ať  již  z  oblasti  měkkých 
dovedností,  komunikace,  prezentace,  práce  s  lidmi),  jazykové  znalosti(např.  6  Minute  English  od 
britského BBC, TED Radio Hour, kreativně propojující pod jedním tématem různé příspěvky z TED 
konferencí po celém světě, leadership směrem zaměřený Jacko Podcast). A mnohé mnohé další.

Kurzy online

Na Udemy.com naleznete  více než 80 000 online kurzů.  Jeho  služeb  již  využilo  více než 24 miliónů 
studentů  z  celého  světa,  své  kurzy  nabízí  více  než  35  000  instruktorů.  Online  kurzy  fungují 
prostřednictvím  videí  ve  většinou  angličtině  (ale  dostupné  jsou  i  kurzy  v  jiných  jazycích),  která  lze 
sledovat i na mobilech či tabletech. Na výběr je z široké škály témat od obchodu a marketingu přes IT, 
programování či web design až po životní styl, tvorbu nebo fitness.

Google digitální garáž

Rozvíjejte  svou  kariéru  nebo  podnikání  vlastním  tempem  pomocí  flexibilních  personalizovaných 
výukových kurzů, které zvýší vaši digitální gramotnost, posílí vaši sebedůvěru a pomohou vám uspět.

Zdroj: bit.ly/315jx7h

NERVOZITA, PREZENTACE A VIRTUÁLNÍ REALITA

Jak se zbavit nervozity, strachu a stresu při prezentování před větší skupinou lidí? Jaký je v tomto směru 
další trend v oblasti trénování? Je virtuální realita (VR) vhodná?

Při tréninku vystupování a prezentace můžeme využít mnoho technik a rad. Například klasický „základ 
všeho  je  dobrá  příprava“,  „představte  si  své  publikum  nahé“,  pokud můžete  vyberte  si  k  prezentaci 
téma, která vás opravdu zajímavá a cítíme  se v něm silní či  různé praktické  tipy a  triky,  jak  se  zbavit 
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trémy z veřejného vystupování.

Relativně nedávno se vynořilo řešení v podobě VR. Mimo klasické zážitky s VR spojené jako je jízda na 
horské dráze, pohyb mezi dinosaury či skok z výšky si zájemci mohou vyzkoušet i novou techniku, a to 
prezentaci před virtuálním publikem. Budou se stejně chovat jako při reálné prezentaci, a hlavně se tak 
budou i cítit. Budou reagovat na pohyby virtuálního publika, na jejich výrazy ve tváři a gesta. Trenéři 
při tomto virtuálním vystoupení sledují pocity a pohyby účastníka, vidí že se mu chvějí ruce, že neví, 
kam  s  nimi,  že  se  zmatečně  pohybuje,  jaká  gesta  používá  apod.  Zjistí  tak  i  podstatu  skutečného 
problému klienta, jaký je skutečný původ jeho nervozity, jak se u něj projevuje. Tím mu pomohou se na 
dané  věci  zaměřit, natrénovat  je  a  již  je plně  využívat pro  skvělou prezentaci. Pokud  je  tedy hlavním 
cílem  těchto  společností  pomoci  klientovi  vypořádat  se  s  nervozitou  z  veřejného  vystoupení  je  VR 
předně ten nástroj, který jsme hledali.

Celý článek časopisu Firemního vzdělávání HR news naleznete zde: bit.ly/2U9YhvA

8 MYŠLENEK Z CULINARY SYMPOSIA

Letošní šestý ročník Culinary Symposia pozval na pódium šéfkuchaře, kteří stavějí na tradici a inovaci, 
udržitelnosti  a  zkušenostech  z  celého  světa.  Právě  ty  globalizují  regionální  gastronomii,  vnášejí  do  ní 
rozmanitost a propojují odlišné kuchyně a kultury. Jaké názory poslali hosté do hlediště?

• Tradice  a  inovace:  tradici  obohatit  inovace,  technologie  a  odvaha  servírovat  například  klasickou 
polévku z bílého česneku Ajo blanco v podobě sendviče.

• Regionálnost v jiném pojetí: například kombinace norské suroviny a zkušenost s italskou kuchyní, 
či  smíchání  v marinádě  finské  lékořice  s  francouzským  likérem Crème  de  cassis  a  irským  pivem 
Guinness.

• Autentičnost a autonomie: produkt, jeho původ a čistá chuť, anebo vlastní kuchařský styl
• Udržitelnost:  dlouhodobý  cíl  gastronomie –  ať  již  ve  spojitosti  s maximálním využitím  surovin  či 
sezonní kuchyní.

• Více  chuti, méně  ozdob:  Srozumitelný  plating  a  čisté  kuchařské  umění.  Zužitkujte  všechny  části 
suroviny a logicky je zapojte do hry.

• Kyselost  a  umami:  tyto  dvě  chutě  už  nějakou  dobu  vítězí  v  nejlepších  kuchyních  světa,  dokážou 

totiž zintenzivnit ostatní chuťové složky a vyšvihnout tak jídlo na jinou úroveň.
• Jednoduché  jídlo,  složitá myšlenka:  čím  jsou  jídla  jednodušší,  tím víc perfekcionismu, přemýšlení 
a umu vyžadují.

• Nikdy to nekončí – pořád se máme co učit a co zdokonalovat.

Více se dočtete na následujícím odkazu: bit.ly/3aN2Qly
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