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Cíle projektu:
Cílem projektu je inovace studijního oboru cestovní ruch vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti studentů
na trhu práce díky kvalitnějšímu vzdělání, které bude provedeno: zavedením nových předmětů do výuky,
úpravou současných osnov některých předmětů, aktualizací témat a přístupu k výuce, vypracováním dosud
chybějících studijních textů, opatřením nezbytných pomůcek k výuce zapojením IT a multimediálního obsahu do
výuky, partnerstvím s potenciálními zaměstnavateli a organizacemi, které zajišťují praxi studentů.
Cestovní ruch je obor, který se velmi rychle vyvíjí a projekt reaguje na tyto změny. Do výuky řady předmětů je
nutno promítnout direktivy EU ve směru trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Velmi rychle se mění
formy cestovního ruchu a jsou významně ovlivněny vývojem informačních technologií. V rámci oboru CR se
vytvoří nové specializace a větší množství volitelných předmětů tak, aby bylo dosaženo určité diferenciace v
získaných klíčových kompetencích absolventů tohoto studia. Je třeba také spolupracovat se zahraničními
školami na inovaci oboru a umožnit zahraničním učitelům pobyt na VŠPJ i stáže učitelů VŠPJ na zahraničních
školách a odborných konferencích. Ve výuce budou využity učební texty vypracované předními zahraničními
školami v tomto oboru. Prohloubí se internacionalizace vzdělávání a větší možnost studia našich studentů v
zahraničí a zahraničních studentů na VŠPJ tím, že se zvýší počet předmětů přednášených v cizím jazyce,
především v angličtině. Pro studenty oboru cestovních ruch je větší možnost studia v cizích jazycích zásadní,
protože jazyková vybavenost absolventů patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí budoucích pracovníků v
cestovním ruchu.

Klíčové aktivity:
01 - Monitoring trhu práce pro absolventy oboru CR
02 - Spolupráce se středními a vyššími odbornými školami a dalšími vysokými školami v oboru CR
03 - Inovace oboru CR - specializace, rozšíření kombinovaného studia
04 - Inovace oboru CR - výuky v cizích jazycích, činnost školní cestovní kanceláře
05 - Inovace oboru CR - mezioborové studium - informační systémy v CR
06 - Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaného oboru CR

Specializace v rámci studia oboru Cestovní ruch
•
•
•
•

•

Rozhodující aktivita celého projektu
Podstatou je vytvoření sedmi nových specializací oboru Cestovní ruch na VŠPJ
V zimním semestru 2010/2011 probíhá pilotní výuka prvních předmětů. Studenti oboru
Cestovní ruch si od akademického roku 2010/11 mohou vybrat jednu z nově nabízených
specializací.
Absolvování specializace pro studenty, kteří započali studium v akademickém roce
2009/2010 a později, spočívá ve volbě dvojice volitelných předmětů

(v případě specializace „Informační systémy v cestovním ruchu“ jde o tři
volitelné předměty).
Po úspěšném splnění všech volitelných předmětů v dané specializaci, získá student vedle
bakalářského diplomu také certifikát o absolvování specializace. Ten by měl být
pro absolventa výhodou nejen při hledání zaměstnání, ale i při vlastním uplatnění v praxi.

Přehled specializací oboru cestovní ruch na VŠPJ po realizaci projektu
Specializace
Podnikání v cestovním
ruchu
Šetrné formy
cestovního ruchu
Management volného
času
Lázeňství a wellness
Veřejná správa
v cestovním ruchu
Kulturní cestovní ruch
Informační systémy
v cestovním ruchu

Volitelné předměty
Selfmanagement a řízení lidských
Strategické řízení hotelu
zdrojů
Projektový management v
Šetrné formy cestovního ruchu
cestovním ruchu
Rekreologie – teorie sportovně
Sportovně-rekreační aktivity
rekreačních aktivit
Selfmanagement a řízení lidských
Management lázeňství a wellness
zdrojů
Projektový management v
Komunální a regionální politika
cestovním ruchu
Projektový management v
Péče o kulturní dědictví
cestovním ruchu
Multimediální výuka
Geografické a
Využití internetu v
cestovním ruchu
navigační systémy

Nové cizojazyčné předměty (do výuky budou zaváděny postupně)
Předměty vyučované v
angličtině
Předměty vyučované v
němčině

Animace v cestovním
ruchu
Interaktivní
komunikace

Plánování a regionální
rozvoj CR
Cestovní ruch 1

Další informace na webových stránkách projektu:

www.vspj.cz – Věda a výzkum - projekty

Interkulturní
komunikace
Cestovní ruch 2

