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KURZY

HOUSEKEEPING, MODUL 2

Lektorka: Jaroslava Vyskočilová

Pátek 02. 08. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pátek 26. 07. 2019

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

RECEPČNÍ PROFESIONÁL, MODUL 1

Lektor: Jaroslav Vaculka

Pondělí 26. 08. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pondělí 19. 08. 2019

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

Kurz je akreditován MŠMT

ZNÁTE DOBŘE VAŠE NOVÉ LEGISLATIVNÍ POVINNOSTI V OBLASTI 
GASTRO PROVOZU?

Lektor: Ing. Tomáš Čapek, CSc., Uniconsulting

Středa 04. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: středa 28. 08. 2019

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

ÚVOD DO REVENUE MANAGEMENTU

Lektorka: Livia Nowak Abdul

Čtvrtek 05. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 29. 08. 2019

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

RECEPČNÍ PROFESIONÁL, MODUL 2

Lektor: Jaroslav Vaculka

Pondělí 16. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pondělí 09. 09. 2019

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

OBSAHOVÝ MARKETING CHYTŘE A EFEKTIVNĚ

Lektor: Tomáš Krejča

Středa 28. 08. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: středa 21. 08. 2019

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

SET MENU AKTUÁLNÍCH KURZŮ



KURZY

BUDGETING A KALKULACE

Lektorka: Monika Vlková

Pátek 20. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pátek 13. 09. 2019

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

WEB JAKO VÝDĚLEČNÝ NÁSTROJ

Lektor: Tomáš Krejča

Pondělí 23. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pondělí 16. 09. 2019

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

MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍ A ZISKOVÉ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ – JAK NA 

TO! (PROVOZ I BUDOVÁNÍ)?

Lektor: Jaroslav Vaculka

Úterý 24. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: úterý 17. 09. 2019

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

ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ VČETNĚ ŘEŠENÍ 
NESTANDARDNÍCH SITUACÍ

Lektor: Jaroslav Vaculka

Pátek 27. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pátek 20. 09. 2019

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

Kurz je akreditován MŠMT

ZÁKLADNÍ STANDARDY PROFESIONÁLNÍ OBSLUHY PRO SERVÍRKY 
A ČÍŠNÍKY

Lektor: Ing. Aleš Procházka

Pondělí 30. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: pondělí 23. 09. 2019

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

Na podzimní část pro Vás připravujeme navazující modul II.

REVENUE MANAGEMENT

Lektorka: Jiřina Jenčková

Středa a čtvrtek 25. a 26. 09. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: středa 18. 09. 2019

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



KURZY / ROZHOVORY

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.

KRIZOVÉ SITUACE V PROVOZU PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

Lektorka: MUDr. Valerie Štáfková

Čtvrtek 17. 10. 2019 09:00 – 16:00

Uzavírka přihlášek: čtvrtek 10. 10. 2019

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

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Lektor: Daniel Hodulík

Termín v říjnu – bude upřesněn později na webu Akademie 

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

ROZHOVOR – KURZ „KRIZOVÉ SITUACE V PROVOZU 
A PSYCHOLOGICKÁ PODPORA“

Potřebujete  si  být  více  jistí  tím,  jak  se  zachovat,  když  se  ve  vašem  provozu  stane  nenadálá  stresující 
událost,  jako  např.  závažný  úraz,  náhlé  úmrtí,  živelná  katastrofa  nebo  třeba  přepadení  či  se 

setkáte s agresivním chováním? Chcete být dobře psychologicky připraveni na krizové situace na vašem 
pracovišti?  V  dalším  z  naších  pravidelných  newsletterů  představujeme  blíže  kurz  Krizové  situace 
v provozu a psychologická podpora.

V kurzu se seznámíte s tím, jak lidé reagují ve vypjatých stresujících situacích, dozvíte se, co je to akutní 
reakce  na  stres  a  posttraumatická  stresová  porucha,  naučíte  se  poskytovat  první  psychickou  pomoc, 
uslyšíte o tom, co je to krizová intervence a kde tuto odbornou pomoc hledat. Dozvíte se také o tom, 
jak poznat toho, kdo je více ohrožen průběhem krizové situace, naučíte se, co je dobrá prevence rozvoje 
posttraumatických příznaků.

Naučíte  se  rozpoznat  a  pomoci  zastavit  záchvat  akutní  panické  úzkosti,  seznámíte  se  s  dechovými 
cvičeními  pro  rozpuštění  úzkosti.  Naučíte  se  techniky  pro  grounding/uzemnění  a  centering/
prohloubení pocitu vlastního středu. Získáte povědomí o tom, co je to defusing a debriefing – techniky 
pro ošetření reakcí na traumatickou zkušenost pro týmy.

Dozvíte  se  užitečné  informace  o  fungování  Integrovaného  záchranného  systému  v  ČR.  Dozvíte  se 
o  příznacích  syndromu  vyhoření  a  o  možnostech,  jak  vyhoření  předcházet.  Budeme  sdílet  krizové 
situace z vašich provozů a vzájemně se učit o tom, co v podobných situacích pomáhá a co naopak ne. 
A také se budete moci ptát na to, co vás zajímá.

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


ROZHOVORY

Kurz je vypsán na pondělí 17. 10. 2019, přihlášky naleznete na bit.ly/2LsszpS.

Text: Dr. Valérie Štáfková

Lektorky kurzu paní doktorky Štáfkové  jsme se zeptali na následující 
otázky:

Komu je kurz určen?

Kurz  je určen každému, koho zajímá,  jak naše psychika  funguje 
v krizových situacích. Je vhodný pro každého, kdo chce vědět, co 
od sebe a druhých lidí může čekat v situaci krize nebo ohrožení. 
A chce se naučit, jak se v krizových situacích vhodně zachovat, tak, 
aby  bylo  možné  minimalizovat  negativní  dopad  události  na  další 
životy  zasažených osob. Řeč  je o  takových událostech  jako např. náhlé 
úmrtí na pracovišti, úraz, přepadení, agresivní host, živelná katastrofa, požár, výhružný telefonát 
nebo  i  zdánlivě  banální  krádež.  Poznatky  a  zkušenosti  z  kurzu  určitě  ocení  jak  vedoucí 
pracovníci provozů na manažerských pozicích,  tak ostatní  zaměstnanci, např.  číšníci,  recepční, 
kuchaři,  pokojské  a  další,  kteří  přicházejí  v  rámci  svojí  profese  do  každodenního  kontaktu  se 
zákazníky v provozech.

V čem vidíte největší klady?

Kurz obsahuje ucelený pohled na situace akutní krize, podává srozumitelný výklad problematiky 
tak, aby tématu porozuměl každý z účastníků. Účastníci se seznámí s praktickými postupy,  jak 
zvládat krizové situace, jak jednat s lidmi, kteří zažívají akutní reakci na krizovou situaci tak, aby 
jim doopravdy dokázali pomoci a podpořit je.

Pracujeme s konkrétními situacemi z provozů účastníků, jako příklady uvádím svoje zkušenosti 
z mojí vlastní  terapeutické praxe. Během kurzu mají účastníci možnost zažít některé z  technik 
pro zvládání krize na vlastní kůži, takže kurz není jen přednáškou, ale obsahuje zážitkové části. 
Absolventi  kurzu  obzvláště  pozitivně  hodnotí  velkou  využitelnost  získaných  poznatků 
a zkušeností v běžném každodenním životě.

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

Po absolvování kurzu by měl mít účastník povědomí o tom, co je to akutní krize a  jak vypadá 
reakce na traumatický podnět. Jako nejzásadnější výstup z kurzu považuji uvědomění si faktu, že 
reakce na krizi a trauma, byť může vypadat velmi dramaticky, je ve své podstatě „normální reakcí 
na nenormální situaci“. Je to reakce, kterou disponuje každý z nás a je třeba ji jako takovou brát. 
A  tím  pádem  neodsuzovat  druhé  za  to,  že  se  třeba  v  náročných  situacích  chovají  z  našeho 
pohledu  „divně“  nebo  „bláznivě“.  Očekávám  tedy  zejména  tuto  změnu  pohledu  na  reakce 
druhých  během  krize  a  tím  pádem  zvýšení  kapacity  přijímat  druhé  a  chápat  je,  neodsuzovat 
a být schopen jim lépe v krizi pomoci. Absolventi kurzu by měli být schopni poskytnout první 
psychickou pomoc  a měli  by mít  základní povědomí o  tom,  co  je  to  krizová  intervence. Také 
budou obohaceni  základními  technikami pro  zvládání úzkosti  a panické  ataky. Po  absolvování 
kurzu očekávám, že se u účastníků sníží hladina strachu z možných krizových situací, budou se 
cítit více kompetentní nabídnout pomocnou ruku.

https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/akutni-krizove-situace-na-pracovisti-a-moznosti-psychologicke-podpory/


BLOG

HOUSEKEEPING – ÚSEK, O KTERÉM SE (BOHUŽEL) MOC 
NEMLUVÍ

V  nejnovějším  vydání  časopisu  Top  hotelierstvo/hotelnictví  vyšel  zajímavý  článek  s  lektorkou 
Akademie  AHR  Jaroslavou Vyskočilovou  na  téma  housekeeping.  Přinášíme Vám  nyní  z  tohoto 
článku pár praktických informací. Více se pak dozvíte na našich kurzech. Momentálně je vypsán 
kurz Housekeeping, modul II na pátek 2. 8. Přihlásit se můžete na www.akademieahr.cz/vypsane
kurzy/housekeeping. Moduly I a III pak budou vypsány v návazném podzimním běhu kurzů.

Co  je  to  vlastně  housekeeping?  Čím  se  zabývá?  Je  to  jenom  o  úklidu  hotelu?  Není  tomu  tak! 
Housekeeping zahrnuje celou řadu činností, o kterých má nejen nezasvěcený člověk, ale bohužel i řada 
lidí z oboru velmi zkreslené představy.

Housekeeping, řešeno s trochou nadsázky, je všude kam se podíváte. Zásadním způsobem se podílí na 
utváření  prvního,  průběžného,  posledního  i  celkového  dojmu  hostů  a  ovlivňuje  jejich 
spokojenost s pobytem. Housekeeping se musí postarat nejen o perfektní stav všech interiérů i exteriérů 
hotelu.  Zcela  zásadním  způsobem  zajišťuje  hygienickou  bezpečnost  a  zároveň  musí  i  kontrolovat 
a pečovat o funkčnost veškerého vybavení a iniciovat obměnu vybavovacích předmětů.

Čistota obecně  je  jedním z klíčových  faktorů vytvářejících první dojem. Už při  samotném vstupu do 
ubytovacího zařízení a kterékoli jeho části zásadním způsobem ovlivňuje první dojem hosta.

Housekeeping  je  víceméně  typické 
nákladové  středisko,  tzn.  generuje  jen 
velmi  omezeně  tržby.  Strategická  podstata 
spočívá  v  servisní  podpoře  ubytovací  části 
a  dalších  oblastí  hotelu.  Představuje 
významnou  nákladovou  položku 
v celkovém hospodaření hotelu a zásadním 
způsobem  ovlivňuje  rozpočet.  Systémové 
nastavení procesů a procedur  je  jedním ze 
základních  bodů  optimálního  fungování 
tohoto  úseku  a  efektivního  chodu hotelu. 
Housekeeping  svojí  působností  ovlivňuje 
celou  řadu  dalších  procesů  hotelu 
a  v  neposlední  řadě  i  jeho  obchodní 
úspěšnost a ziskovost.

Jak správně nastavit housekeeping tkví ve dvou důležitých oblastech, a to v řízení lidí a v řízení nákladů. 
Housekeeping  je  jedno  ze  středisek,  které  se nejen dnes potýká  s nedostatkem zaměstnanců. A právě 
proto  je  třeba  stále  vymýšlet,  jak  co  nejlépe  zvládnout  vedení  lidí  tak,  aby  pro  nás  a  s  námi  chtěli 
pracovat.  Netřeba  ani  konstatovat,  že  není  nic  horšího  než  střídající  se  zaměstnanci  a  jejich  stále 
zaškolování.  Právě  proto  je  potřeba  se  jim  věnovat,  abychom  si  je  k  sobě  „připoutali“, mohli  je  dále 
rozvíjet a co nejvíce využívat jejich potenciálu.

V našem kurzu Housekeeping, modul  III  se  věnujeme právě  tomu,  jaký  zvolit  typ  účinných  forem 
komunikace (např.  i  jak řešit  jazykovou bariéru),  jak sestavit tréninky, které zaujmou a zajistí profesní 
rozvoj, jak na efektivní nastavení systému a vše, co se vzdělávání pracovníků housekeepingu týká.

Jednou  z  cest,  která  se  mně  osobně  dlouhodobě  osvědčila  jako  správná  a  funkční,  je  mít  správně 
nastavený  systém.  Mít  jasně  seřazené  priority,  body,  kroky  a  myšlenky  fungování  housekeepingu. 
Mámeli  my  ujasněny  tyto  kroky,  pak  už  stačí  „jen“  tyto  myšlenky  umět  převést  na  zaměstnance 
a  správným  způsobem  jim  je  vysvětlit.  Musíme  umět  mluvit  „srozumitelnou“  řečí,  při  vysvětlování 
zapojit více smyslů jako např. sluch, zrak, hmat. Například výměna časopisu na pokoji za jeho aktuální 

https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/housekeeping/
https://www.akademieahr.cz/vypsane-kurzy/housekeeping/
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vydání  –  krátká  instruktáž,  kde  jasně,  stručně  a  srozumitelně  vysvětlíme  podstatu  výměny  časopisu 
(sluch). Současně mít např. na nástěnce  instruktážní  fotografii  s přesným umístěním nového časopisu 
(zrak)  a  na  závěr  to  zaměstnancům  ukázat  přímo  na  pokoji  (hmat).  Taková  změna  pak  proběhne 
jednodušeji, pokud tedy my věnujeme potřebný čas a energii správnému předání této konkrétní situace.

Zaměstnancům je třeba poskytnout veškeré informace k tomu, aby vnímali i v širších souvislostech, co 
po  nich  chceme.  Například  používání  vhodných  čistících  prostředků.  Vysvětlit,  proč  je  určitý 
prostředek na něco používáme, proč se nesmí zaměňovat s jiným apod. stejně důležité je mj. vtáhnout 
je i do úspory nákladů, např. jim vysvětlit, že někdy méně znamená více.

Do správného nastavení systému rozhodně patří i přesné určení rozložení a umístění věcí na pokojích. 
Vysvětlit  proč  je  to  tak  je,  nafotit  obrázky  a  názorně  ukázat  na  pokoji.  K  výraznému  zjednodušení 
systému  přispěji  i  to,  pokud  se  podaří  vymyslet  systém,  který  se  dá  aplikovat  uniformě  ve  většině 
pokojů. Usnadňuje to totiž práci paním pokojským i návaznou kontrolu.

K  příjemnému  a  komfortnímu  pracovnímu  prostředí  patří  i  umění  jednání,  komunikace,  nechat 
zaměstnance  pocítit,  že  jsou  nedílnou  a  nepostradatelnou  součástí  procesu  fungování  hotelu. 
Vyzdvihnut,  že  si  vážíme  jejich  práce,  co  konkrétně  se  jim  v  nedávné  době  podařilo,  jak  daný 
zaměstnance  přispěl  k  celkovému  týmovému  výsledku.  Neopomínejme  i  slovo  „děkuji“  a  pozitivní 
náladu ze strany vedoucího. „Často se stává, že ostatní zaměstnanci třeba jen nevědomky řeknou hostovi, 
který volá, že mu pošlou na pokoj uklízečku. A na to jsou paní pokojské ve většině případů alergické.“ 
Zaměstnance je potřeba odměňovat nejen finančně, ale i zajímat se o jejich práci, dávat zpětnou vazbu, 
komunikovat, ale i třeba poskytnout pohodlné oblečení s výběrem kalhot nebo šatů apod.

Řízení nákladů je druhou nejvýznamnější součástí housekeepingu. Co to vlastně znamená? Je poměrně 
jednoduché vědět  jaký  je  reálný náklad na pokoj.  Jednu z nejvyšších položek  jsou obecně náklady na 
zaměstnance.  Využití  pracovní  síly  musí  být  proto  co  nejefektivnější.  Správné  nastavení  a  sledování 
pracovních norem, zefektivnění činnosti, eliminace prostojů. Dalším jsou náklady na prádlo, a to jak na 
jeho obnovu čili nákup, tak i na praní. I zde je třeba umět pojmenovat, kolik je náklad na praní prádla 
na  pokojonoc  v  průměru  za  rok,  a  to  včetně  příp.  využití  tzv.  Green  programu,  což  je  celosvětově 
rozšířený program na výměnu či nevýměnu froté prádla.

Používání  profesionálních  čistících  prostředků  určených  pro  hotely  je  základ. Často  se  však  stává,  že 
prostředky  se  nakupují  v malých baleních  ve  vícero druzích. Na první  pohled  se  tento přístup může 

zdát optimální, neboť jednotlivé přípravky se jeví být relativně levné, ale opak je pravdou. V celkovém 
součtu  jsou  výrazně  dražší.  Pro  hotelové  provozy  existují  profesionální  systémy  optimalizace  čistících 
prostředků. Výhodou  je  redukce počtu čistících prostředků,  jednoduchý  systém používání  a  zaškolení 
zaměstnanců, bezpečnost, vyšší účinnost a nižší náklady.

V  kurzu  Akademie  AHR  Housekeeping,  modul  II  se  naučíte  porozumět,  mimo  jiné,  pojmům, 
výpočtům a technikám nákladového střediska housekeeping.

Zdroj: Top hotelierstvo/hotelnictví, XIII. Ročník, vydanie jar/leto 2019

Text: Jaroslava Vyskočilová a Jana Šturmová

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY V PSYCHOLOGII A PERSONALISTICE

V roce 1936  americký  spisovatel Lowell omas  v úvodu ke knize  „Jak  získávat přátele  a působit na 
lidi“  napsal,  že  průměrný  člověk  využívá  pouze  10 %  své mozkové  kapacity. Ve  skutečnosti  však  jen 
chybně interpretoval psychologa Williama Jamese, který pár desítek let před ním tvrdil, že většina lidí 
nevyužívá více než 10 % svého intelektuálního potenciálu. Důsledky omylu? Obrovské…



BLOG

S mýty,  které  ve  společnosti  často  zapouští  hluboké  kořeny,  se  setkáváme  neustále.  Řadu  domněnek 
považujeme za fakta a ta následně ovlivňují náš život někdy i desítky  let. Ne všechny mýty však musí 
mít  automaticky negativní dopad.  Je potřeba  si udržet nadhled  a kritický přístup vůči předkládaným 
informacím.

František Hroník uvádí následující mýty kolem fungování mozku:

• Multitasking.  Schopnost  paralelně  věnovat  pozornost  více  aktivitám  nefunguje  zároveň  u  dvou 
rozdílných  dominantních  činností. Tvrzení  nemusí  platit  například,  pokud mi  vyhovuje  pracovat 
při  poslechu  hudby.  „Záleží  na  individuálním  přístupu.  Nicméně  pokud  se  mám  věnovat  více 
dominantním  úkolům  v  průběhu  nějakého  časového  úseku, musím  se  naučit  pracovat  v  blocích, 
a nikoliv dělat více činností o stejné náročnosti naráz. Výsledek jinak bude vždy horší,“ uvedla Jana 
Hroníková.

• Nízké  sebevědomí  je  příčinou  neúspěchu.  Spíše  naopak.  Lidé,  kteří  si  nevěří,  se  často  více 
orientují na  to, aby něco nepokazili,  a díky  své úzkosti mohou být naopak více výkonní než  lidé, 
kteří si věří více.

• Učení  se  zážitkem.  „Učení  se  zážitkem může být  efektivní,  ale  pouze  ve  chvíli,  jeli  následováno 
učením se principem,“ uvedl František Hroník.

• Pozitivní  myšlení.  Výzkumy  některých  kulturních  antropologů  prokázaly,  že  člověk  rozumný 
oproti  neandrtálskému  trpí  větší  úzkostí.  Starosti  a  pochybnosti  jsou  tedy  běžnou  přirozeností 
dnešního zdravého člověka a patří do pozitivního myšlení. Nejde nicméně o to,  jak myslíme,  jako 
spíše o to, jak umíme případné negativní myšlenky, stres, starosti či pochybnosti zvládat.

A jaké jsou ty nejčastější v oblasti HR:

• Samotná personalistika je obklopena bezpočtem mýtů. Ve vztahu k aktuální nízké nezaměstnanosti 
jde například o klam „motivace penězi“. Je potvrzeno, že mnohem důležitější než finanční motivy 
je pro zaměstnance perspektiva – budoucí užitek z práce, který se firmy musí naučit komunikovat 
skrze svou značku zaměstnavatele.

• Naopak mýtus „každý  je  nahraditelný“  býval  velmi  populární  v  době,  kdy  byla  karta  na  straně 
zaměstnavatelů,  kteří  si  mohli  z  kandidátů  vybírat.  „Každý  má  jiné  kvality,  firmě  přináší  vlastní 
jedinečný úhel pohledu, a tudíž není nahraditelný,“ vysvětlil František Hroník. Řada firem si tento 
závěr jistě v průběhu vývoje pracovního trhu již sama ověřila.

• Mezi  další  personalistické  mýty  patří  například  i  „vliv  diverzity  na  výkonnost  týmu“.  Zde  je 
nicméně potřeba rozlišit,  zda mluvíme o dlouhodobé, anebo krátkodobé efektivitě. Diverzita  totiž 
krátkodobě  v  tomto  vztahu  nefunguje.  Rychlé  výsledky  vyžadují  homogenní  tým.  Naopak 
u dlouhodobějších aktivit je efektivnější tým diverzifikovat.

Více se dočtete zde: bit.ly/2NVQoIV

DIGITAL DETOX JAKO HOTELOVÝ KONCEPT

Technologie  v  různém pojetí  jsou  již  nějaký  ten pátek pevnou  součástí  našich  životů. Vývoj nás nutí 
reagovat  na  každou  novinku  a  pochopitelně  se  odráží  v  mnoha  aspektech  života  i  různých  oborech 
podnikání.  Postupem  času  tak  přirozeně  vedle  technologiemi  nabitých  hotelů,  kde  si  můžete  služby 
objednávat  z  pokoje  pouhým  hlasovým  příkazem,  otevírat  dveře  mobilním  telefonem  nebo  se 
registrovat  bez  pomocí  lidského  faktoru,  vznikly  také  ty,  které  použití  technologických  a  digitálních 
přístrojů omezují, nebo přímo zakazují. A do popředí marketingových strategií a hotelových konceptů 
se pomalu začal vkrádat termín „digital detox“.

Zařadit  detox  do  svého  každodenního  života  je  dnes  hrozně moderní,  tak  proč  nezkusit  zrovna  ten 
digitální? Digital detox v podstatě znamená, že po nějakou blíže nespecifikovanou dobu fungujete bez 
jakýchkoliv  elektronických  zařízení,  a  to  včetně  televize,  mobilního  telefonu  a  počítače.  Výsledkem 

https://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-id-2698897/nejcastejsi-myty-v-psychologii-a-personalistice-id-3337442
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takového  detoxu  by  pak  mělo  být  snížení  stresu,  zkvalitnění  spánku,  a  především  navázání  silnější 
sociální interakce ve fyzickém světě. Zkrátka a dobře jde o to, naučit se opět fungovat v offline životě.

Digital detox určitě není v hotelovém prostředí novinkou, přesto by  se dalo  říci,  že  takových zařízení 
funguje jen poskrovnu. Vyhledat je můžete například na speciálním webu www.digitaldetoxholidays.com. 
Nejvíce hotelů  s digital  detox konceptem najdete  samozřejmě v prostředí,  které  relaxaci  a  odpočinku 
přímo nahrává, a to jsou například Seychely, Maledivy, Bahamy nebo Bali. Evropa je sama o sobě dost 
pulzujícím  místem,  přesto  i  zde  podobná  zařízení  najdete,  a  to  například  v  Itálii,  Švýcarsku,  Velké 
Británii nebo Německu. Pozadu samozřejmě není ani Česko.

Více se dočtete zde: bit.ly/2YbwvBk

MICHELINSKOU HVĚZDU JSEM CHTĚL DO TŘICETI, 
MASTERCHEF JE SPLNĚNÝ SEN, ŘÍKÁ FOREJT

"V michelinské restauraci v Anglii to bylo jako vojna, byl jsem tam jediný z východní Evropy, byl jsem 
nadšenej. Valili taková jídla, že jsem jen koukal s otevřenou pusou a chtěl to taky. Byl jsem tam skoro tři 
roky. Když jsem se vracel do Česka, chtěl jsem být stejně tvrdý jako šéfkuchař tam, ale uklidnil jsem se. 
Chci,  aby  byl  za  jídlem  příběh,  hledám  kreativitu,  lidé  se  k  nám  vrací,  byť  jsme  v Olomouci,“  říká 
Přemek  Forejt,  šéfkuchař  olomoucké  restaurace  Entree  a  porotce  v  soutěži  MasterChef.  „Soutěž 
MasterChef je náročná, každý kuchař, co to chce vyhrát, si musí být jistý tím, co dělá, ten nejlepší musí 
zvládnout všechny výzvy,“ dodává.

Videorozhovor je celý k dispozici zde: bit.ly/2XHxBWh

AKTUÁLNÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE AHR FÓRUM JE NYNÍ 
K DISPOZICI TAKÉ ONLINE

Nejnovější  šíslo našeho  tištěného  zpravodaje naleznete  také v online podobě přímo na bit.ly/2JEdek4, 
nebo na našich webových stránkách www.ahrcr.cz.

POPULÁRNÍ KURZY AKADEMIE AHR

V  rámci  vzdělávání  akademie  ahr  se  věnujeme  zvyšování  tvrdých  odborných  dovedností  vašich 
zaměstnanců. Jaká témata jsou v tomto směru nejčastěji poptávaná?

Například kurz Housekeeping Jaroslavy Vyskočilové. Tento kurz má již tři moduly, 
které  na  sebe  navazují.  V  základním  moduluje  hlavní  pozornost  věnována 
širokému  záběru  tohoto  střediska,  a  to  včetně  všech  činností,  které mohou 
jeho  zaměstnanci  v  rámci  ubytovacího  zařízení  ovlivnit.  Významnou 
součástí  semináře  je  i  vysvětlení  toho,  co  dělá  paní  pokojskou  skutečným 
profesionálem. 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.

Modul  druhý  se  věnuje  nákladům.  Obsahem  semináře  jsou  i  současné  trendy 
a osvědčené postupy v oblasti řízení lidí včetně jejich motivace, organizace práce a kontroly, neboť právě 
lidské zdroje představují jeden ze strategických nákladů celého úseku.

https://pomahamehotelierum.cz/%EF%BB%BFdigital-detox-jako-hotelovy-koncept/
https://video.aktualne.cz/dvtv/michelinskou-hvezdu-jsem-chtel-do-triceti-masterchef-je-spln/r~55aa106e262f11e98c840cc47ab5f122/?redirected=1549197855
http://casopis.gastroahotel.cz/ahr3_19/?fbclid=IwAR1ahDbhvHIVhk15exJCHNDU7Qsfiya6ij4-fhcXxsRj-jID2xrNc6-mqJE
https://www.ahrcr.cz/
http://digitaldetoxholidays.com/
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V posledním modulu je obsahem mimo detailnějšího pohledu na náklady tohoto střediska i představení 
praktických  účinných  forem  komunikace  (např.  i  jak  řešit  jazykovou  bariéru),  sestavování  tréninků, 
které  zaujmou  a  zajistí  profesní  rozvoj,  jak  na  efektivní  nastavení  systému  a  vše,  co  se  vzdělávání 
pracovníků  housekeepingu  týká.  Co  lze  očekávat  od  řadových  zaměstnanců,  jak  je motivovat,  jak  je 
trénovat a jak si je i udržet.

Dalším  oblíbeným  tématem  je  kurz  Recepční  profesionál  lektora  Jaroslava 
Vaculky. V  rámci  tohoto  kurzu  se  vice  dozvíte  nejen  o  běžných  rutinních 
procedur  na  recepci,  ale  více  i  o  problematice  správné  komunikace 
recepčních  s hostem, o  celkové péči o hosta, o proaktivní nabídce  služeb, 
o  důležitosti  informačních  toků  a  spolupráce  recepce  s  ostatními 
odděleními  hotelu.  Dostanete  i  návod  na  řešení  připomínek,  stížností  či 
nestandardních  situací,  které  mohou  na  recepci  nastat.  Na  podzim 

připravujeme pokračování kurzu v modulu II.

V neposlední řadě kurz Základní standardy profesionální 
obsluhy  pro  servírky  a  číšníky  lektora  Aleše  Procházky  Vám  prakticky 
ukáže,  kdo  může  být  Vaším  nadšeným  zákazníkem.  Seznámí  Vás  s  devíti 
principy  jedinečných  služeb,  se  základy  psychologie  zákazníka  pro  lepší 
prodej  a  opakované  návštěvy.  Více  se  dozvíte  o  gastronomických 
pravidlech, současných trendech či o správné komunikaci se zákazníkem.

Část  semináře  se  věnuje  i  doplňkovému  prodeji  a  řešení  stížností  a  jejich 
předcházení. Na podzim připravujeme pokračování kurzu v modulu II.

FINANČNÍ PODPORA ZAMĚSTNANECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rádi  bychom  vás  informovali  o  stále  otevřené  možnosti  čerpání  výhodné  finanční  podpory  na 
vzdělávání vašich zaměstnanců.

Finanční  prostředky  na  vzdělávání  zaměstnanců  je  možno  čerpat  z  2  typů 
podpor  –  od  Úřadu  práce  (Podpora  odborného  vzdělávání  zaměstnanců  II 
(POVEZ II) a na samotný projekt z Operačního programu zaměstnanost.

V  rámci  těchto  podpor,  ať  již  na  vzdělávání  a  rekvalifikaci  jednotlivých 
zaměstnanců  v  programu  veřejných  kurzů,  či  na  vzdělávání  většího  počtu 
zaměstnanců  stejnými  kurzy, můžete  využít  dotace  (do  výše  85 %). Dotace 
zahrnuje  náklady  na  samotné  kurzovné,  náhradu  ušlé  mzdy  zaměstnance  a 
režijní náklady.

V  rámci  čerpání  dotací  programu POVEZ  II  se  žádost  předkládá  okresnímu  kontaktnímu pracovišti 
Úřadu  práce  ČR  dle  místa  výkonu  práce  daných  zaměstnanců.  Po  schválení  žádosti 
podepisujete  s  Úřadem  práce  smlouvu,  ve  které  máte  následnou  refundaci  nákladů 
garantovanou.Neváhejte tedy a využijte naši nabídku vzdělávacích programů. Více informací naleznete 
na www.akademieahr.

Text. Jana Šturmová

SHÁNÍTE ZAMĚSTNANCE? OPUSŤTE KLIŠÉ

Časopis Týden přinesl nedávno pár tipů. Ten hlavní říká, že klíčem k úspěchu je originalita.

Většina pracovních nabídek je jako přes kopírák. Slovenská verze portálu Profesia nedávno analyzovala 
bezmála  čtvrt  milionu  zveřejněných  nabídek  a  zaměřila  se  na  to,  jaké  fráze  si  v  nich  kandidáti 
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přečtou s největší pravděpodobností. Pozornost nejvíce přitahovala „možnost kariérního růstu“, a to ve 
dvanácti  procentech  případů.  Čtyři  procenta  se  všímají  „inspirativního/příjemného  pracovního 
prostředí“ a  také „jistoty  stabilního zaměstnání“. „Mladý dynamický kolektiv“ pak zaujal  jen  jednoho 
uchazeče ze sta.

Úspěšný pracovní inzerát musí obsahovat důležité informace, které se k profesi vážou. Klíčové je uvést 
výši mzdy  a  vysvětlit,  co bude  člověk na dané pozici  dělat. Nebojme  se  i  uvést  poznámku o  tom,  že 
garantujeme mzdu k určitému datu v měsíci na účtu zaměstnance.

Nedávný  průzkum  portálu  Profesia.cz  ukázal,  že  pětadevadesát  procent  uchazečů  o  místo  by  tuto 
informaci uvítalo. Inzerát s vyčíslenou mzdou navíc znamená až o polovinu vyšší počet reakcí ze strany 
potenciálních zaměstnanců.

Důležité je také vědět, na jakého kandidáta cílíte, umět si ho představit a tomu přizpůsobit jazyk, jímž 
je  pracovní  nabídka  formulována. Nesmí  se  to  přehnat  ani  s  délkou  inzerátu.  „Osobně  to  vidím  na 
maximálně  pět  set  slov.  Cokoli  delšího  se  už  nikomu  nechce  číst,“  doplnil  Matěj  Matolín,  autor 
známého blogu Lovec hlav o náboru zaměstnanců.

Využijte známé, kamarády, rodiny Vašich zaměstnanců a za doporučení nového zaměstnance nabídněte 
benefit  či  finanční  odměnu.  Nebojte  si  netradiční  reklamy  na  sociálních  sítích:  zákulisí  hotelu  či 
restaurace,  kde  bude  nový  zaměstnanec  pracovat,  profily  kolegů,  se  kterými  bude  v  týmu,  kdo  daný 
týme vede, jaké akce pro zaměstnance pořádáte a podobně.

Co se originality týče, například pražští popeláři lákají nové kolegy na svých vozidlech slovy: “Kde jinde 
dostanete v práci Mercedes? Staňte  se  řidičem nebo popelářem Pražských  služeb“. Převeďte  to na Váš 
hotel, restauraci – v jakém prostředí bude nový zaměstnance pracovat, s jakým špičkovým zařízením či 
systémem se potká?

Neobávejte se ani zmínit o tom, kolik uchazečů odmítnete. Ať vyvoláte v zájemcích pocit, že jste firma, 
která si zakládá na profesionalitě a na poskytování skvělých služeb skrz svoje zaměstnance.

Na našem nedávném AHR ČR exkluzivním semináři Ivo Tomana jsme dostali zajímavé náměty: Zkuste 
vnímat,  že problém není  v  tom,  že  vy potřebujte dobré  lidi,  ale  v  tom,  co  smysluplného  jim můžete 
nabídnout (co a za co). Musíte stále ukazovat, jaké máte hodnoty, pověst, ideologii, výsledky. Jde také 
o to, jaké lidi už máte. Zveřejňujte, kolik zájemců jste odmítli a kolik procent ze zájemců vyberete.

Uchazeči  upřednostňují  peníze  a  jistotu  peněz  do  budoucnosti,  budoucnost  oboru,  vize  (směřování), 

stálý  profesní  a  osobní  růst,  líbivý  příběh  (např.  charismatičtí  šéfové),  nepeněžní  výhody  (benefity), 
prestiž a respekt.

Hodně štěstí a hodně kvalitních zaměstnanců. S jejich zaškolením Vám pomůžeme i my v rámci kurzů 
Akademie AHR.

Zdroj: www.tyden.cz a vlastní zpracování

https://www.akceahr.cz/golf/
https://www.tyden.cz/
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ROADSHOW AHR ČR

Každoročně vyjíždí AHR ČR do několika krajských měst s přednáškami, které jsou věnovány aktuálním 
tématům  a  novinkám  z  oboru.  Proč  se  našich  akcí  zúčastnit?  Kromě  kolegů  z  oboru  potkáte 
i přednášející, kteří  jsou  jedničkami ve svém oboru. Můžete se  i zapojit do diskuse a získat relevantní 
a hlavně aktuální informace k uvedeným tématům.  Letos se zaměříme například na otázky:

• Jak může hotel kombinovat služby do balíčků
• Jak cílit správně reklamy a generovat rezervace

• Důvody, následky, prevence požárů
• Na co se zaměřují kontrolní orgány

Veškeré informace včetně kompletního programu naleznete na www.akceahr.cz. Účast je zdarma.

VÝROČNÍ CENY AHR ČR 2019

Nominace byly spuštěny 1. 5. 2019 a budou pokračovat až do 31. 8. 2019. Své kolegy, přátele, nebo 
i  sami  sebe můžete  nominovat  hned  v  několika  kategoriích: Hoteliér  roku  (hotely  do  80  pokojů  či 
hotelové  řetězce a hotely nad 80 pokojů), Restauratér  roku  (samostatné či hotelové  restaurace), Škola 
roku, Mladý manažer roku.

V  neposlední  řadě  nominujte  i  do  kategorie  Odpovědný  hotel/restaurace.  Odpovědné  podnikání  je 
postavené  na  sdílení  hodnot  mezi  firmou  a  okolím.  Jde  o  způsob  podnikání,  které  jde  nad  rámec 
zákonných, komerčních a společenských očekávání, a proto je i tato kategorie velice důležitá. V dnešní 
době  je  otázka  odpovědného  podnikání  klíčová.  Proto  neváhejte  a  nominujte  i  v  této  kategorii  svůj 
hotel/restauraci nebo svých kolegů, a podpořte tak toto odpovědné podnikání.

Kategorie  Penzion  roku  bude  opět  realizována  ve  spolupráci  se  společností  Previo  a  bude 
spojena  s  hodnocením  samotných  návštěvníků.  Všechny  členské  penziony  dostanou  během 
následujícího měsíce  informace o možnosti  soutěžit  a  sbírat  svá hodnocení od  reálně bydlících hostů. 
Z TOP 10 penzionů bude následně odborným hodnocením vybrán Penzion roku 2019.

Své  kandidáty  můžete  nominovat  na www.cenyahr.cz/nominujtekandidata.  Držitelům Výročních  cen 
AHR ČR bude předáno ocenění v listopadu 2019 během slavnostního Galavečera v Praze.

https://www.cenyahr.cz/
https://www.akceahr.cz/
https://www.akceahr.cz/
https://www.cenyahr.cz/nominujte-kandidata/
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KONTAKT

Mgr. Jana Šturmová

manažer vzdělávacích programů

+420 236 042 384

+420 778 070 628

sturmova@ahrcr.cz

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.

14. KONFERENCE AHR ČR

28. a 29. 11. 2019

PRAHA

https://www.akademieahr.cz/
https://www.ahrcr.cz/

