
Bačíková, Markéta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Komunikace jako klíčový prvek v marketingu cestovního ruchu/ 

Communication as a Crucial Element in Tourism Marketing 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing., Bc. Eva Lukášková, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce je zhodnotit marketingovou komunikaci vybrané cestovní 
kanceláře a následně navrhnout řešení na její zkvalitnění. Teoretická část tvoří východiska 
zaměřená především na marketingové nástroje a komunikační mix. V praktické části je 
představena cestovní kancelář Amálkatour a její jednotlivé marketingové nástroje. Na 
základě výsledků analýz jsou v poslední části navrhnuta řešení pro zkvalitnění její 
marketingové komunikace. 
 
Annotation 
The object of the bachelor thesis is valorize marketing communication of exquisite travel 
agency and next to propose method of solutions on its better quality. Theoretical part create 
solutions focus primarily on marketing tools and communication mix. The practical part deals 
with the travel agency Amalkatour and its individual marketing tools. On the basis of analysis 
results are in the last section suggest some solutions for a improvement its marketing 
communication. 
 

Bandziová, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Analýza ubytovacích portálov/Analysis of accommodation portals 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Radka Šperková, Ph.D. 

 
Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce je zhodnotiť a zanalyzovať vybrané ubytovacie portály. Prvá časť sa 

zaoberá pojmom internet a jeho história, popisuje charakteristiku E-Tourismu a ECommerce, tiež 

priblíži možnosti prezentácie na internete. Druhá časť práce popisuje metódy analýzy ubytovacích 

portálov a ich výsledky. V poslednej časti práce zhodnotíme získané informácie. 

 



Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis is to evaluate and analyze the selected property portals. 

The first part deals with the concepts of internet and its history, describes characteristics of E-tourist 

and E-Commerce, also zooms presentation options on the internet. 

In the second part describes the analysis methods accommodation portals and their results. In the 

final part of the thesis we evaluate the information. 

 
 

Blaháková, Iva 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Systém manažerského účetnictví ve společnosti SODEXO, s.r.o./ The 

system managering accouting in company SODEXO, ltd. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá manažerským účetnictvím a informačním systémem firmy SODEXO, s.r.o.  

Pozornost je věnována vazbám mezi manažerským a finančním účetnictvím a rovněž controllingem. 

V praktické části se formou vlastního šetření a metodou analýzy zaměřuje autorka na konkrétní 

hospodářské středisko firmy, popisuje tvorbu rozpočtu a práci s ním. Zmíněn je i reporting interních 

uživatelů. Posledním stěžejním bodem je práce s výstupy pro statistické účely.  Cílem práce je 

zhodnocení stávajícího systému a navržení případných změn vedoucích k větší efektivitě.  

 

Annotation 

Bachelor thesis deals managerial accounting and information system company Sodexo, Ltd. Attention 

is paid to links between managerial and financial accountingand also controlling. In the practical part, 

through own investigations and on analysis by the author focuses on specific economic center of the 

company, describes creation of the budget and work with him. Is also mentioned reporting internal 

users. The last point is the key work outputs for statistical purposes. Aim is to evaluate the existing 

system and proposing any adjustment towards to increased efficiency. 

 

 

Blažková, Adéla 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu na území CHKO 



Moravský kras/The influence of educational trails for tourism development in the Moravský 

kras area 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 

Bakalářská práce „Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu na území CHKO Moravský 

kras“ se zabývá lokalizací, charakteristikou a zhodnocením současného stavu naučných stezek. 

Srovnání jednotlivých naučných stezek, se zaměřením na severní část Moravského krasu, odhaluje 

jejich silné a slabé stránky a zkoumá jejich potenciál zaujmout turisty. Z těchto hodnocení následně 

vyplývá význam naučných stezek pro cestovní ruch, na jehož základě jsou navrhnuty možnosti 

zlepšení současné situace. 

 

Annotation 

This bachelor thesis called “ The influence of educational trails for tourism development in the 

Moravský kras area” analyses the location and characteristics of nature trails, and also evaluates 

their present state. By comparing individual nature trails, with a special focus on the Northern part of 

the Moravský kras reserve, this thesis reveals their strong and weak points: in addition, it explores 

their potential interest to tourists. This evaluation is then reflected in the significance of nature trails 

in tourism and provides a basis for proposed improvement of the current situation 

 

 

Boledovičová, Eva 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využitie nástrojov marketingového mixu pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti hotela/ The use of marketing mix for increase the competitiveness of 

hotel 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce je predstaviť možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti hotela 

Chateau Mignon s využitím nástrojov marketingového mixu. Bakalárska práca je rozdelená 

do dvoch častí, na teoretickú a praktickú časť. 

Teoretická časť je zameraná na rozbor nástrojov marketingového mixu.  



Praktická časť poskytuje informácie o hotely Chateau Mignon, taktiež poskytuje informácie 

o danom regióne a o konkurencii v regióne. Súčasťou bakalárskej práce je i dotazníkový 

výskum, ktorý sa zameriava na spokojnosť zákazníkov. 

Na základe analýzy sú vypracované odporučenia pre zvýšenie konkurencieschopnosti hotela 

Chateau Mignon. 

 

Annotation 

The subject of work presents the possibilities of competitiveness of hotel Chateau Mignon by 

application of the tools of marketing mix. The work is devided into 2 parts, theoretical and 

practical. The theoretical part focuses on analization of the tools of marketing mix. The 

practical part provides us with information about hotel Chateau Mignon, and also provides 

information about the region and its competitiveness where the hotel is based. Work is 

supplemented by questionnaire based on satisfaction of the customers of hotel Chateau 

Mignon. Following the analysis of the questionnaire recommendation for improvement of 

competitiveness of the hotel Chateau Mignon is made. 

 

 

Buchtová, Zuzana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Strategická analýza konkrétního hotelu/Strategic analysis of a hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 

Bakalářská práce ,, Strategická analýza konkrétního hotelu '' je zaměřena na působení vnějších a 

vnitřních faktorů okolí podniku a implementaci vlivů těchto faktorů ve strategickém řízení podniku. K 

tomu bude využita strategická analýza podniku. První část práce se věnuje  zejména teoretickému 

vymezení problematiky  s využitím odborné literatury. Druhá praktická část se věnuje konkrétní 

strategické analýze důležité pro další vývoj podniku. 

Cílem je nalézt takové řešení , které by zajistilo lepší pozici podniku na  trhu a jeho dlouhodobou 

ekonomickou stabilitu. 

 

Annotation 

Bachelor thesis ,, Strategic analysis of a hotel “ is focused on the impact of external and internal 

factors around the company and the implemenatation of the effects of these factors in the strategic 

management of the company. For this, the strategic analysis will be used. The first part of the work  

is devoted, in particular, to the teoretical  definition of the issues with the use of technical literature. 



The second practical part of the strategic analysis is important for the further development of the  

company. 

The aim is to find a solution that would ensure a better position of  the company in the market, and 

its long-term economic stability. 

 

 

Búš, Tomáš  

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Mapa jako nástroj propagace ubytovacího / stravovacího zařízení / Map as 

a tool for promoting accommodation / catering facility  

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan  

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček  

 
Anotace  
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit možnosti propagace hotelového zařízení, se 
stravovací a ubytovací činností, pomocí kartografických produktů. K tomuto účelu poslouží 
jako hlavní zdroje mapy. Teoretická část bude věnována zdokumentování mapových 
systémů, typů map, geoinformatice a formátům datových souborů. Návrh mapového díla, s 
využitím grafických a textových marginálií, by se mohl stát v praktické části nástrojem 
propagace vybraného zařízení. Použitím volně dostupného geografického informačního 
systému (Quantum GIS 1.7.2), bude zpracována optimální mapová kompozice pro využití v 
cestovním ruchu a hotelnictví.  
 
Annotation  
The main objective of this work is to identify opportunities for promotion of hotel facilities 
with catering and accommodation activities through cartographic products. Maps will serve 
as the main source for this purpose. The theoretical part is devoted to document mapping 
systems, types of maps, geoinformatics and data file formats. Draft of map product using 
graphical and textual marginalia could become a practical tool for the promotion of the 
selected institution. By using the freely available geographic information system (Quantum 
GIS 1.7.2) will be processed the optimal mapping composition for use in tourism and hotel 
industry. 
 
 

Cigánková, Nikola  

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium  



Bakalářská práce: Analýza image destinace cestovního ruchu / Image analysise of tourism 

destination  

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan  

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

 

Anotace  
Cílem bakalářské práce je analýza image destinace cestovního ruchu a formulace návrhů na 
zlepšení image v očích turistů. Pro bakalářskou práci byla vybrána jako cílová destinace 
Kostarika. Teoretická část se bude zabývat image destinací, prvky a tvorbou image destinací, 
destinačním managementem a marketingem. Praktická část bude zaměřena na 
charakteristiku vybrané destinace cestovního ruchu, dále na výzkum image této destinace 
pomocí dotazování, které bylo realizováno pomocí online dotazníků, na zhodnocení výsledků 
a návrh řešení vhodných pro zlepšení image Kostariky. Respondenti jsou jak z České 
republiky, tak i z Kostariky či jiných zemí.  
 
Annotation  
The aim of the Bachelor thesis is the analysis of tourism destination and the formulation of 
proposals for the improvement of the image in the eyes of tourists. For bachelor work Costa 
Rica was selected as the target destination. The theoretical part will deal with the image of 
the destination, the elements and the formation of the image of the destination, destination 
management, and marketing. The practical part will be focused on the characteristics of 
chosen tourism destination, further analysis of the current image and the destination state 
ma-ence management and marketing. The research was conducted on the basis of 
structured interviews, the interview were approached by people who have visited the 
destination and vice versa, these people as material questions served documentary film 
about Costa Rica 
 
 

Černý, Milan 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictv  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využití umělé inteligence v hotelnictví a cestovním ruchu/The use of 

artificial inteligence in the hospitality and tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Jan Kacálek 

 
Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Využití umělé inteligence v hotelnictví a cestovním ruchu“ je 

vysvětlení funkce a využití doporučovacích systémů v elektronických obchodech a návrh vlastního 

doporučovacího systému. Teoretická část se zaměřuje na funkci a využití doporučovacích systémů. 

Jsou zde vysvětleny principy algoritmů a doporučovací metody. V praktické části je zhodnoceno 



využití doporučovacích systémů v elektronických obchodech, které jsou zaměřeny na prodej 

ubytovacích kapacit a služeb v cestovním ruchu. Závěrem je vytvořen návrh doporučovacícho 

systému se zaměřením na prodej ubytovacích kapacit. 

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis „The use of artificial intelligence in the hospitality and 

tourism“ is to explain the function and use recommender systems in e-commerce and project own 

recommender system. The theoretic part focuses on the function and use recommender systems. 

There are explained the principles of algorithms and methods of recommendations. In practical part 

is evaluated using recommender systems in e-commerce, that are focused on selling accommodation 

capacities and tourism services. Finally is created a proposition of recommender system focusing on 

selling accommodation capacities. 

 

 

Dobš, Jakub 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Zahraniční kuchyně v České republice/International Cuisine in the Czech 

Republic 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vlivem zahraniční gastronomie v České republice. První část práce 

je věnována úvodu do gastronomie, novým trendům v gastronomii a charakteristice 

mezinárodních kuchyní, které se nejčastěji vyskytují v České republice.  

V druhé části se práce zabývá analýzou vybraných mezinárodních restaurací v Praze. Dále nás 

provede chováním hostů v gastronomických zařízeních, představí typické rysy hostů různých 

národností a jejich preference.  

 

Annotation 

This bachelor‘s paper deals with the influence of foreign gastronomy in the Czech Republic. 

The first part of this paper is dedicated to an introduction to gastronomy, to new trends in 

gastronomy and to the characteristics of international couisines, which can be most 

frequently found in the Czech Republic. 

The second part of the paper deals with  an analysis of selected international restaurants in Prague. 

Further it will guide you through the behaviour of guests in gastronomical establishments, will 

introduce typical features of guests of various nationalities and their preferences. 

 
 



Dostálová, Aneta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Komunikace cestovních kanceláří s cestovními agenturami/ 

Communication of Tour operator with travel agency 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav marketingových komunikačních 

nástrojů konkrétní cestovní kanceláře a komunikační prostředky s cestovními agenturami. Teoretická 

část se věnuje vysvětlení základních pojmů jako je cestovní kancelář, cestovní agentura a 

marketingové komunikace. Dále popisuje vzájemné vztahy cestovní kanceláře s cestovními 

agenturami. V praktické části je představena konkrétní cestovní kancelář Čedok. Na základě získaných 

teoretických poznatků, provedení analýz, osobního rozhovoru a dotazníkového šetření bude 

navrhnuto řešení na zlepšení činnosti CK a na efektivnější využívání marketingových komunikačních 

nástrojů. 

 

Annotation  

The object of the bachelor thesis is to valorize current state of marketing communication tools of 

specific tour operator and communication resources with travel agencies.  The theoretical part 

consists of the fundamental concepts such as tour operator, travel agency and marketing 

communication. It also describes the relationships tour operator with travel agencies. The practical 

part represents specific tour operator Čedok. On the basis of the theoretical knowledge, 

performance analysis, personal interviews and questionnaires will be proposed solutions to improve 

the performance of tour operator and efficiency of using marketing communication tools. 

 

Dušáková, Radka 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Fenomén kavárnictví/Cafes as a phenomenon in gastronomy  

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c.  

 

 



Anotace 

Předmětem mé bakalářské práce Fenomén kavárnictví bylo zjistit co nejvíce informací o kávě. Jak se 

pěstuje, dále zpracovává a připravuje, ale také, jak by měla vypadat správná kavárna  

a co všechno obsahuje práce baristy, což se nachází v první části. Druhá část je zaměřena  

na průzkum trhu pomocí dotazníků a zjištění potřeb obyvatelstva ve Stodě. Za pomoci SWOT analýzy 

jsem zmapovala konkurenci, která se v okolí nachází a zhodnotila silné a slabé stránky budoucí 

kavárny. V poslední části jsem se zaměřila na shrnutí všech poznatků, ke kterým jsem došla a své 

kroky budu dále směřovat k tomu, abych svůj cíl splnila. 

 

Annotation 

The subject of my thesis Cafes as a phenomenon in gastronomy was find as much information about 

coffee. How to grow, process and prepare, but also how should look correct café  

and what contains baristas work. This is located in the first part. The second part is focus  

on market research using questionnaires and finding the needs population in Stod.  

With the help of SWOT analysis, I mapped the competition, which is located in the area  

and evaluate the strenghts and weaknesses of future café. In the last part I focused  

on summarizing all findings which I found and I will try to meet my goal. 

 

Eliáš, Robin 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingový mix vybraného hotelu/Marketing mix of chosen hotel 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých nástrojů marketingového mixu vybraného 

hotelu, stanovení kritických bodů a návrh potřebných kroků ke zlepšení pozice hotelu v oblasti 

marketingu. Teoretická část pojednává o potřebách jednotlivých nástrojů marketingového mixu. 

Praktická část je zaměřena na aplikování těchto nástrojů na vybraný hotel a zhodnocení jeho 

kritických bodů. V závěru jsou navrženy kroky pro kvalitnější postavení vybraného hotelu 

v marketingu. 

 

Annotation 

The purpose of this bachelor thesis is to analyze individual tools of marketing mix of selected hotel, 

identify junctures and to draw up necessary steps to an improvement in the hotel position 

concerning marketing. The theoretical part discusses the needs of particular tools of marketing mix. 

The practical part is focused on an application of these particular marketing tools in connection with 

the selected hotel, further it evaluates its junctures. Finally, several steps for better marketing 

possition of selected hotel are drawn up. 



Eliášová, Iveta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Metodika a administrativa spojená s realizací léčebného pobytu 

v přírodních léčebných lázních v České republice/  Methodology and administration 

associated with the implementation of treatment stay in natural spas in the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

ANOTACE 

Tématem bakalářské práce je metodika a administrativa v lázních České republiky. Teoretická část se 

zabývá rozdělením lázní a jednotlivými účastníky lázeňské péče. Dále analyzuje vývoj v počtu českých 

a zahraničních samoplátců. Analytická část se zaměřuje na výdaje zdravotních pojišťoven do oblasti 

lázeňství. V praktické části byla zkoumána současná situace v lázních Hodonín a postup zájemce o 

léčebný pobyt. Potřebná dokumentace k administrativě je dostupná v přílohách této bakalářské 

práce. 

 

ANNOTATION 

The topic of bachelor thesis is a methodology and administration of the spa Czech Republic. 

The teoretical part deals with the distribution of individual participants baths and spa treatments. It 

also analyzes the development of the number of Czech and foreign private patients. The analytical 

part focuses on the costs of health insurance in the spa industry. The current situation in the spa 

Hodonín and the process person about terapeutic process stay was examined in the practical part. 

Required documentation for administration is available in the annexes of this thesis. 

 

 

Fiala, Tomáš 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Vliv revolučních změn v arabském světě na strukturu cestovního ruchu 

v ČR / The influence of revolutionary changes in the arab world on the structure of tourism 

in Czech republic 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Krejčí 



Anotace - Bakalářská práce na téma „Vliv revolučních změn v arabském světě na strukturu cestovního 

ruchu v ČR“ se zabývá dopadem Arabského jara na stav turismu v Egyptě a Tunisku. Přibližuje 

mentalitu a kulturu lidí arabských zemí, vznik a dopad Arabského jara a předkládá možné náhradní 

řešení pro cestovní kanceláře a turisty. Výsledkem této práce pak bude souhrn informací, které 

mohou být využity cestovními kancelářemi ČR k přizpůsobení se novým podmínkám či turistům, kteří 

hledají alternativu pro svou dovolenou. 

 

Annotation – Bachelor thesis "The influence of revolutionary changes in the Arab world on the 

structure of Tourism in Czech republic" explores the impact of the Arab spring on tourism in Egypt 

and Tunisia. It shows the mentality and culture of people living in arab world, the beginning and 

impact of Arab spring. It offers an alternative destination for those who are afraid of going to Arabian 

countries for their holiday. The result of this work will be a summary of information that can be used 

by travel agencies to adapt to new conditions, or tourists looking for an alternative for their vacation. 

 

 

Fialová, Markéta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Uplatnění informačních a rezervačních systémů v restauračních 

zařízeních/Application information and reservation systems in restaurants 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá zmapováním využití webových technologií pro prezentaci 

restaurací v Karlovarském kraji a dále možnostmi a způsoby rezervace přes web do těchto restaurací. 

V první části bakalářská práce mapuji situaci na trhu s informačními a rezervačními systémy. Dále je 

zde řeč o druhé, hlavní, části a to webových technologiích. V třetí části, praktické, budu pracovat 

s vlastním výzkumným šetřením. Procentuálně se budu snažit vystihnout výsledky z dotazníkového 

šetření. V poslední části, v diskuzi výsledků, se zaměřím na vyhodnocení celkové situace 

v restauracích v Karlovarském kraji.  

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the use of web mapping technologies for presenting restaurants in 

the Carlsbad Region and further possibilities and ways of booking via the web in these restaurants. In 

the first part of the bachelor thesis deals with the situation on the market with information and 

booking systems. Furthermore, there is talk of the second, main, part namely web technologies. In 

the third part, practical, I will work with a research survey. Percentage, I will try to capture the results 



of a questionnaire survey. In the last section, in the discussion of results will focus on the assessment 

of the overall situation in the restaurants in the Carlsbad Region. 

 

Foret, Dušan 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití sociálních sítí pro propagaci produktu cestovního ruchu/Use of 

social network for tourism product promotion 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Využití sociálních sítí pro propagaci produktu cestovního ruchu“ je 

řešení možností, ale i omezení propagace vybraného subjektu cestovního ruchu prostřednictvím 

sociálních sítí a na základě výsledků analýzy formulovat návrhy. V teoretické části bude zaměřena na 

shrnutí poznatků o marketingové komunikaci, komunikačním mixu obecně. Dále představí historii a 

nejznámější sociální sítě. V praktické části bude zaměřena na analýzou dané subjektu, současný stav 

marketingové komunikace a marketingového mixu, v závěru budou navrhována možná zlepšení.  

 

Annotation 

The subject of the thesis „Use of social network for tourism product promotion“ is to solve 

posibilities, but also limits of propagation of chosen subject of turism through social network and 

formulate a draft based on results. In theoretical part will be focused on the summary findings about 

marketing communication and marketing mix in general. Thesis will also present a history and the 

best known social networks. In practical part will be focused on analysis of chosen  subject, current 

status of marketing communication and marketing mix, in the end will be suggested improvements. 

 

 

Halmová, Jana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Podnikatelský plán a strategie podniku v oblasti cestovního ruchu/Business 

Plan and Strategy of Company in Tourism 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 



ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je Podnikatelský plán a strategie podniku v oblasti cestovního ruchu. 

První část je teoretická část a zaměřena na teorii o podnikatelském plánu, podnikateli a podniku 

samotném. Druhá část je praktická a je vypracován podnikatelský plán na cestovní kancelář. 

Obsahuje návrh na založení a budoucí pozici na trhu. Tento plán by měl pomoci budoucímu 

podnikateli.  

ANNOTATION 

The goal of the submitted bachelor thesis is Business Plan and Strategy of Company in Tourism. The 

first part is theoretical part and concentrate primaly on business plan, business person and business 

company. The second part is practical part and there is  a draft about set up a tour operator. The 

business plan covers  a proposal and position on the market. The business plan should help business 

person. 

 

Hanzelka, Petr 

Rok obhajoby: 2013 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Mapování regionálních specialit Valašska: Horní Vsacko / Mapping of 

regional specialties in Wallachia: Horní Vsacko  

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D.  

 

Anotace 

Tématem této bakalářské práce je mapování krajových gastronomických specialit a tradic  

na Valašsku, konkrétně v regionu Horní Vsacko. Pomocí terénního šetření je analyzován momentální 

stav povědomí o zvycích a tradicích, využití regionálních specialit a jejich význam z hlediska 

cestovního ruchu. S ohledem na výsledky analýzy je vytvořen návrh na využití a propagaci těchto 

specialit a krajových tradic pro posílení cestovního ruchu v dané oblasti při zachování základních 

principů sociálního pilíře trvalé udržitelnosti a také návrh postupů pro zachování těchto tradic do 

budoucna. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with mapping of regional gastronomic specialties and traditions  

in Wallachia, specifically in the Horní Vsacko region. Field investigations were performed to analyze 

the current level of perception, usage of regional specialties and their importance  

in tourism. The results of the analysis were used to formulate a scheme for the exploitation and 

promotion of these specialties and regional traditions in order to strengthen tourism in the given 

area while maintaining the basic principles of the social pillar of sustainability, and also a proposition 

of mechanisms to preserve these traditions. 

 

 



Haulik, Marcel 

Rok obhajoby: 2013 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Predpoklady realizácie wellness služieb v hoteli na príklade Hotela pod 

zámkom v Bojniciach/ The assumes of realisation wellness services in Hotel pod zámkom 

Bojnice 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Marek Záboj, Ph.D. 
 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce je popísať hotelové služby, ktoré sú zamerané na wellness služby 

a rozanalyzovať podmienky za akých musí daný hotel ponúkať a poskytovať služby tohto typu. 

V praktickej časti na základe interných dokumentov konkrétneho hotela je hlavným cieľom stanoviť 

význam wellness služieb pre hotel a jeho klientov a do akej miery tieto služby ovplyvňujú ekonomický 

chod hotela, zistiť či sa oplatí tieto služby rozširovať a investovať do nich alebo ich ponechať 

v pôvodnom stave. 

 

Annotation 

The theme of this bachelor thesis is to describe hotel`s services focused on  wellness and to analyze 

in which conditions the hotel has to offer and provide these services. The main aim in the practical 

part of bachelor thesis based on internal documents of specific  hotel is set the value for wellness 

services for the hotel and its clients and how this services influence economic perfomance, find out 

whether it is worth investing money in or leave them in the original condition. 

 

Hemalová-Dočkalová, Lucie, DiS. 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Měření spokojenosti zákazníka v podniku/organizaci cestovního ruchu / 

Customer satisfaction measurement in a tourism company/organization 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Petra Suchánek, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Měření spokojenosti zákazníka v podniku/ organizaci cestovního 

ruchu“ je zjištění míry spokojenosti zákazníků ve vybraném podniku pohostinství. První část práce 



obsahuje teoretické poznatky týkající se spokojenosti zákazníka, měření spokojenosti a faktorů 

spokojenosti. V druhé části práce jsou uvedeny výsledky pomocí dotazování, které bylo provedeno v 

konkrétním podniku. Cílem dotazování bylo získání informací, které poslouží jako vstupy pro analýzu 

nynější situace spokojenosti zákazníků v podniku. Závěr bakalářské práce obsahuje formulaci 

doporučení a návrhů, které by pomohly restauraci ke zvýšení spokojenosti jejich zákazníků, k získání 

nových zákazníků a k posílení pozice provozovny na trhu.   

 

 

Annotation 

The theme of thesis „Measuring customer satisfaction in the company/organization of tourism“ is to 

find out customer satisfaction in selected hospitality business. The first part contains the theoretical 

knowledge of customer satisfaction, measurement of satisfaction and satisfaction factors. The 

second part shows the results using polling that was done in a company. The aim of the survey was 

to obtain information that will serve as inputs to the analysis of the current situation of customer 

satisfaction in the company. Conclusion of this thesis includes formulating recommendations and 

proposals that would help the restaurant to increase the satisfaction of their customers, gain new 

customers and to strengthen the position of business in the market. 

 

 

Hladůvková, Kristýna 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Výživa při onemocnění diabetes mellitus/ Nutrition for illness diabetes 

mellitus 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce ,,Výživa při onemocnění diabetes mellitus“ je zhodnocení 

výživových zvyklostí u vybraných jedinců. První část je zaměřena na popis slinivky břišní, 

historii diabetu, rozdělení do typů, akutní a pozdější komplikace. Dále se věnuje léčbě 

diabetu formou diety, PAD, inzulinu a fyzické aktivity. Druhá část se zabývá případovými 

studiemi vybraných jedinců. 

 

Annotation 

Object of work ,,Nutrition for illness diabetes mellitus" is to evaluate the dietary habits of 

selected individuals. The first part focuses on the description of the pancreas, history about 

diabetes, the division into types, acute and late complication. Further is dedicated to the 



treatment of diabetes through diet, PAD, insulin, and physical activity. The second part deals 

with case studies of selected individuals. 

 

Horáčková, Alena 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Marketing hotelu/Hotel marketing 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce: Ing. Radka Šperková, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Marketing hotelu“ je analýza marketingového řízení v hotelu Noem 

Arch. První část je zaměřena na teoretický úvod do marketingu, prvky marketingového řízení a 

marketingový mix. V druhé části je na základě teoretické části práce analyzována současná situace 

marketingového řízení a mixu hotelu Noem Arch. Je provedena analýza SWOT a PEST. V poslední 

části jsou navrženy způsoby odstranění zjištěných nedostatků.  

Annotation 

The goal of submitted bachelor thesis „Marketing of hotel“ is an analysis of marketing management 

at the Noem Arch hotel. The first part is focused on theoretical introduction to marketing, marketing 

management and elements of the marketing mix. The second part is based on the theoretical part. 

Current situation of the marketing management and marketing mix in Noem Arch hotel is analyzed. 

SWOT and PEST analysis are made. In the final part a solution to resolve identified gaps are 

proposed. 

 

Horák, Dušan 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Riziko rakoviny tlustého střeva ve vztahu k výživě/ The risk of colon cancer 

in relation to nutrition 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSC., Dr.h.c 

Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 



Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na souvislost mezi výživou a vznikem rakoviny tlustého střeva a 

konečníku. Definuje toto zákeřné onemocnění a rizikové faktory pro vznik nádoru. Zaměřuji se také 

na prevenci životosprávou a doporučením správné skladby stravy. Samostatná kapitola je věnována 

výskytu onemocnění nejen v České republice. Praktická část se zabývá analýzou získaných dat z 

dotazníkového šetření. Toto šetření zjišťuje informovanost mužů v obci Mutěnice o problematice 

onemocnění a také jejich výživové zvyklosti. 

 

Annotation 

The thesis is based on the relation between the nutrition and the cancer of the colon and rectum. It 

defines this disease and risk factors for tumour formation. I also focus on the prevention by lifestyle 

and accurate diet recommendations. A separate chapter is devoted to the occurrence of the disease 

in the Czech Republic. The practical part deal with the analysis of data obtained from the survey. This 

survey detects the awareness of men on the issue, which are living in the village Mutěnice and also 

their nutritional habits. 

 

Horváth, Michal 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Rozbor účinnosti marketingu služeb v konkrétním hotelovém zařízení/        

Effectiveness Analysis of marketing Services in a particular hotel Environmnent 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 

Anotácia 

Táto práca je zameraná na rozbor účinnosti marketingu služieb hotela Holiday Inn Trnava, na jeho 

analýzu a na navrhnutie jeho lepšieho využitia.Prvá, teoretická časť vymedzuje základné pojmy. 

Pojmy definuje a navrhuje možné riešenia pre analýzu problematiky marketingu služieb. V praktickej 

časti sú  tieto poznatky aplikované za účelom analyzovania marketingu služieb hotela Holiday Inn 

Trnava. Návrhy na zlepšenia tak v práci vychádzajú z výsledkov týchto analýz. Poznatky sú zhrnuté 

autorom na konci práce a podľa toho a autorových skúseností sú aj navrhnuté zlepšenia pre lepšie 

využitie marketingu služieb v hoteli Holiday Inn Trnava. 

 

Annotation 

This bachelor work is focused on marketing services effectiveness report of Holiday Inn Trnava Hotel, 

its analyse and improving business propositions.The first, theoretical part determinates basic terms. 

It defies the terms and gives possible solutions for analyse of marketing services issues. The 

businesslike part applies these knowledge to serve the purpose of marketing services analyse. The 

business propositions are based on these results. The knowledge is summarized at the end of the 



work by its author and the business propositions for marketing service improvement  at Holiday Inn 

Trnava Hotel are based on the author’s experiences, too. 

 

Hozlárová, Romana  

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Náboženstvo ako segment cestovného ruchu / Religion as a segment of 

turism  

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

 

Anotácia  

Predmetom bakalárskej práce ,,Náboženstvo ako segment cestovného ruchu“ je zamedzenie 

možností stravovacích a ubytovacích služieb v náboženskom cestovnom ruchu. V teoretickej časti je 

zámerom charakteristika jednotlivých svetových náboženstiev, posvätných miest a putovného 

cestovného ruchu v súčasnosti. Praktická časť sa zaoberá analýzou ubytovacích služieb daných 

putovných miest a ich kultúrou. Návrhová časť obsahuje zlepšenia kvality služieb vo vybranej oblasti v 

tomto type cestovného ruchu a návrhy na lepšenie kvality poskytovaných služeb. 

 

Anotation  

The goal of the submitted bachelor thesis ,,Religion as a segment of tourism“ is to identify 

possibilities of food services and accomodation in the religion travel trade. The first part is focused 

on the characteristics of word religion, sacred places and religion turism at present. The second part 

deal with analysis of accomodation, their culture in the area. The final part contains innovations 

quality of services in this type of travel trade and innovations quality of providing services in this 

area. 

 

Hradilová, Lenka 
 
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Analýza strategického rozvoje hotelového zařízení/Analysis of the strategic 

development of hotel facilities 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík CSc.  

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 



Anotace  

Předmětem bakalářské práce „Analýza strategického rozvoje hotelového zařízení“ je zanalyzovat a 

srovnat vybrané hotelové zařízení s konkurencí. První část je zaměřena na vymezení základních 

pojmů a jejich definice a následně vymezení a analýza problematiky strategického rozvoje. Druhá část 

se zabývá popisem a charakteristikou vybraného hotelového zařízení a jeho konkurentů, které jsou 

jednotlivě zanalyzovány a následně srovnány. V poslední části jsou uvedeny silné stránky podniku, 

přednosti konkurence a návrh, kterým by se podnik konkurenci vyrovnal, popřípadě ji předběhl. 

 Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis: “ Analysis of the strategic development of hotel facilities ” 

is to analyse and compare of select hotel facillity with his competitors. The first part is focus on 

demaraction of the basic term and their definitions and subsequently demaraction and analyse 

issues of strategic development. In the second part concern description and characterization of select 

hotel facility and his competitors, which are individually analyse and then mutually compare. In the 

final part there are mentioned the strong points of company, priorities of competitors and proposal 

for company, which would to equal, possibly get ahead of competitors. 

 

Hricková, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Tradiční čínská medicína se zaměřením na gastronomii pěti 

elementů/Traditional Chinese Medicine Focusing on Five Elements Gastronomy  

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík CSc. 

Oponent bakalářské práce:  prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. 

  

Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na objasnění problematiky preventivní medicíny ve spojení s 

gastronomií. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů vztahujících se k tradiční čínské 

medicíně a její historii. Je uvedeno rozdělení a určení elementů a jejich vliv na organismus.  

V praktické části je tradiční čínská medicína aplikována do restauračního provozu,  

je provedena analýza typů jídel, surovin a dodavatelů a na základě výsledků navržen postup 

zavedení tradiční čínské medicíny do restauračního provozu. 

 

 



Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis is oriented on clarifying the issue of preventive 

medicine in conjunction with gastronomy. The theoretical part is aimed to define terms 

related to traditional Chinese medicine and to determinate division of elements and their 

influence on the organism and its history. The practical part is about traditional Chinese 

medicine and its application into restaurant operation. This part analyse types of food, raw 

materials and suppliers. Due to the results is suggested the process of establishment of 

traditional Chinese medicine to restaurant operation. 

 

Hrmo, Peter 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Marketingová komunikácia hotela Arcadia/ Marketing communication of 

Hotel Arcadia 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

Oponent bakalářké práce: Ing. Radka Šperková, Ph.D. 

 

Anotácia 

Bakalárska práca je zameraná na marketingovú komunikáciu hotela Arcadia. Práca je rozdelená do 

teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je zameraná na marketingovú komunikáciu, jej 

rôznorodé spôsoby komunikácie a čím je špecifická komunikácia v hotelovom odvetví. Táto časť 

obsahuje aj marketingový mix pre hotelové odvetvie. Praktická časť je rozdelená do dvoch častí: 

analytická a návrhová časť. V analytickej časti bude analyzovaná každá forma marketingovej 

komunikácie, ktorú hotel Arcadia využíva. Následne v návrhovej časti budú navrhnuté opatrenia 

v jednotlivých formách komunikácie s cieľom efektívnejšie komunikovať.  

 

 

Annotation 

The thesis is focused on marketing communication of Hotel Arcadia. The thesis is divided into 

theoretical and practical part. The theoretical part is focusing on marketing communication, the 

different specific ways of communication used specifically in communicating in hotel industry. This 

part of thesis also includes the marketing mix for hotel sector. The practical part is divided into two 

parts: analytical section and a section including recommendations. The analytical part will analyze 

every form of marketing communication used by Hotel Arcadia. The recommendation part will 

propose new steps in each form of marketing communications that can be used for more effective 

communication. 

 



Hunčová, Hedvika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Strategie konkrétního ubytovacího zařízení/The strategy of a particular 

accommodation  

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.  

 

Anotace  

Tato bakalářská práce se zaměřuje na strategii určitého vybraného ubytovacího středisko, kde cílem 

práce je charakterizovat a analyzovat vybraný podnik. Poté jsou na základě několika analýz určena 

odpovídající strategická rozhodnutí, která povedou ke zlepšení situace podniku a jeho 

konkurenceschopnosti. Teoretická část je věnována vysvětlením a vymezením pojmů týkající se 

strategie, jako např. vhodné typy strategií a analýzy jako je SWOT analýza nebo model pěti sil. Nejvíce 

pozornosti je však dána praktické části, jež představuje seznámení s daným hotelem. Pomocí několika 

nástrojů jsou navrženy postupy k zlepšujícím výsledkům.  

 

Annotation  

This bachelor thesis focuses on a specific strategy of chosen accomodation facility, aiming to define 

and analyze this strategy. Consequently, based on the analysis, appropriate strategic proposals are 

given, in order to improve the competitiveness of the company. The theoretical part deals with 

definitions of various concepts related to strategy, such as SWOT analysis or the five forces 

model.Particular attention has been paid to the practical part, which introduces the concrete 

accomodation facility and the designed procedures to improve their business results. 

 

 

Chsherban, Eleonora 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingová komunikace v mezinárodním hotelnictví/ Marketing 

communications in the international hotel industry 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.  

 

 



Anotace 

Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací v hotelnictví. Teoretická část je věnována 

popisu jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. Praktická část je zaměřena na zhodnocení 

marketingového komunikačního mixu vybraného hotelového komplexu Okžetpes a.s. v Kazachstánu. 

Na základě zjištěných poznatků budou navrženy doporučení pro celkové zefektivnění a využívání 

jednotlivých nástrojů marketingové komunikace hotelového komplexu Okžetpes a.s. 

Annotation 

Bachelor thesis deals with marketing communications in the hotel industry. The theoretical part 

describes the various tools of marketing communication. The practical part is focused on the 

evaluation of the marketing communication mix of a hotel complex Okzhetpes a.s. in Kazakhstan. 

Based on the findings recommendations are designed to improve the overall effectiveness and use of 

marketing communication tools hotel complex Okzhetpes a.s. 

 

Churý, Jakub 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cetovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu na zastavěném území 

města Brna / The importace of educational trails for tourism development in built-up area of city 

Brno 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá významem naučných stezek ve městě Brně pro rozvoj cestovního 

ruchu v této moravské metropoli. V teoretické části dochází k objasnění pojmů cestovního 

ruchu, naučné stezky a k vysvětlení jejich významu a členění. Důležitou je také praktická část, 

ve které lze nalézt informace o jednotlivých naučných stezkách a to ze zdrojů, ale hlavně 

z vlastního terénního průzkumu. Na závěr práce je uveden návrh rozšíření naučné stezky. 

 

ANNOTATION 

Bachelor thesis applies to the importance of nature trails in Brno for the development  

of tourism in the Moravian metropolis. In the theoretical part, it is clarify to the concepts  

of tourism, nature trails and an explanation of their meaning and structure. However, 

important is also the practical part, where you can find information about the various nature 

trails from the sources, but from their own field research mainly. At the conclusion of the 

work is presented a proposal extending nature trails. 



Janáková, Olga 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Volný pohyb zboží v EU/ Free movement of goods in the EU 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 
 
 
Anotace  
Bakalářská práce ,,Volný pohyb zboží v EU“, je zaměřena na právní úpravu společné 
obchodní politiky Evropské unie. Volný pohyb zboží je jedna ze základních svobod 
nezbytných pro společný trh v rámci společenství. Jeho pohyb přes hranice jednotlivých 
členských států zahrnuje harmonizaci cel a daní, překážky obchodu se zbožím množstevních 
omezení. Cílem práce, je zmapovat legislativu a analyzovat právní předpisy v Evropské unii 
upravující volný pohyb zboží.  
 
 
Annotation  
Bachelor of work, free movement of goods within the EU ", focuses on the regulation of the 
common commercial policy of the European Union. Free movement of goods is one of the 
fundamental freedoms necessary for the common market within the Community. His 
movement across national borders involves the harmonization of customs duties and taxes, 
barriers to trade in goods quantitative restrictions. The aim of the work is to chart anylyzovat 
legislation and regulation in the European Union on the free movement of goods. 
 

 

Janúšková, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Baklářská práce: Nejkrásnější lázeňské parky a jejich využití v lázeňském cestovním ruchu/ 

The most beautuful spa park and thein use in spa tourism 

Vedoucí baklářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

 

Anotace 

Nejkrásnější lázeňské parky a jejich využití v lázeňském cestovním ruchu. 



Práce se zabývá lázeňskými městy a jejich parky. Hlavním úkolem práce je zjistit, jak jsou lázeňské 

parky využívány z pohledu cestovního ruchu. Zpracovány jsou informace o lázních Karlovy Vary, 

Mariánské lázně, Klášterec nad Ohří, Teplice a Mšené Lázně. V teoretické části práce je uvedena 

historie lázeňských parků a jejich funkce. Dále se práce věnuje jednotlivým vybraným lázeňským 

městům a jejich parkům. Praktická část práce se zabývá dnešním stavem parků a jejich využití, které 

je spojeno s cestovním ruchem. V této části práce jsou uplatněny metody pozorování a dotazníkové 

šetření, které bylo určeno pro návštěvníky lázní. 

 

Annotation 

The most beautiful spa parks and their utilization in spa tourism 

 The thesis deals with spa towns and their parks. The principal goal of the thesis is to determine how 

spa parks are used in terms of travel and tourism. Specific information is compiled on Karlovy Vary, 

Mariánské lázně, Klášterec nad Ohří, Teplice and Mšené Lázně. The theory discussed in the thesis 

focuses on the history of spa parks and their function, with special emphasis on selected spa towns 

and their parks. The practical part looks at today’s condition of spa parks and their utilization for the 

purposes of tourism. This part combines the methods of observation and questionnaire survey, 

conducted among spa visitors. 

 

Jelínková, Michaela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingový mix vybrané cestovní kanceláře/Marketing mix of chosen travel 

agency 

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliášová, PhD. 

Anotace 

Úkolem této bakalářské práce je především postihnout rozdíly mezi cestovními agenturami a 

cestovními kancelářemi na základě cestovní kanceláře, kterou si zvolím. Dále je to také analýza 

jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Dalším úkolem bude nacházet nevýhodnější řešení nejen 

pro cestovní kanceláře ale také pro její uživatele. V návrhové části budu také nacházet nová neotřelá 

řešení ve prospěch vybrané cestovní kanceláře. V neposlední řadě také navrhnu kroky pro lepší 

postavení vybrané cestovní kanceláře v marketingu. 

 

Annotation 

The task of this work is mainly to find differences between travel agencies and tour operators based 

travel agency that you choose. It will be based travel agency that I choose. Further, It´s also analysis 

of the individual instruments of marketing mix. Than I will find the best solutions not only for travel 

agencies but also for users. In the practice section I will find novel solutions for selected travel 

agencies. Not at last I´m going to suggest measures to improve the status of travel agency in 

marketing. 



Joksch, René 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Finanční analýza hotelu U Pramenů/Financial analysis of hotel U Pramenů 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.  

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je finanční hodnocení hotelového provozu v nadačním centru U 

Pramenů v Plzni za období 2010 až 2012. První, teoretická část vymezuje základní pojmy a ukazatele 

finanční analýzy, které byly použity při vypracování finančního hodnocení ve vybrané společnosti. 

Druhá část je věnovaná charakteristice společnosti a pojednává o zavedení aplikací do praxe. Závěr 

shrnuje výsledky hospodaření. 

Anotace 

The subject of the bachelor is the financial analysis of hotel traffic in fundantion center U Pramenů in 

Plzeň, for the period from year 2010 to 2012. The theoretical part defines basic concepts and 

financial analysis indicators, whitch were used for the financial of the selected company. The second 

part presents companies and discusses the application of methods in practice. The conclusion 

summarizes the results of the management. 

 

 

Kakašová, Stela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Úroveň čajovníctva v ČR/Level of Services in Tearooms 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich Ph.D 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

 

Anotácia 

 Témou bakalárskej práce je zistenie úrovne čajovníctva v Brne. Zaoberá sa problematikou 

poskytovaných služieb v čajovniach, ponúkaného sortimentu čajov a čajového príslušenstva. Práca 

oboznamuje s fenoménom čajovníctva všeobecne, vysvetlený je rituál predvádzania a výučby 

čajového obradu, venuje sa tradíciám čaju. Konkrétne sa zameriava na čajovne v meste Brno. 



Prvá časť práce - teoretická obsahuje stručnú charakteristiku, vymedzenie základných pojmov a ich 

definície. Druhá časť práce predstavuje praktické využitie poznatkov teórie pri analýze 

gastronomických služieb v čajovniach. Záverečná časť sa venuje následnému využitiu zistených 

analýz. 

 

Annotation 

The Bachelor Thesis theme is to determine the level of tea-making in Brno. It deals with issues of 

service in teahouses, offered assortments of tea and tea accessories. The Thesis introduces the 

phenomenon of tea-making in general, explains the ritual of demonstration and studying of a tea 

ceremony, explains the tea traditions. This study targets over the tea-houses in the city of Brno. The 

first part of the Thesis is theoretical and comprises a brief characteristics of certain terms. The 

second part of this Thesis depicts a practical usage of theoretical knowledge under analysis of 

gastronomic services in tea houses. The final part deals with the subsequent usage of these analysis. 

 

 

Kalivodová, Martina 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Výživa pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení/The Nutrition for 

Prevention of Cardiovascular Diseases 

Vedoucí baklářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. 

 

Anotácie 

Predmetom bakalárskej práce je zameranie sa na výživu pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení. 

Prvá časť sa venuje oblasti kardiovaskulárnej sústavy a opisu cievneho systému a srdca. V druhej 

praktickej časti budú analyzované výsledky zistené u subjektov realizujúcich opatrenia, v súlade 

s liečebnými metódami odporúčanými pre skvalitnenie zdravotného stavu. Následne budú navrhnuté 

ďalšie možnosti a rozšírenie liečby, spoločne s ich vyčíslením nákladov k tomu potrebných. Súčasťou 

BP budú aj diétne opatrenia pri prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení.  

 

Annotations 

The following chapter is to focus on nutrition in the prevention of cardiovascular disease. The first 

part is devoted to the description of the cardiovascular system and the vascular system and the 

heart. The second practical part will analyze the results observed in subjects implementing measures 

in accordance with the recommended treatment methods for improving health. Then they suggested 

other options and the expansion of treatment, together with their costed to do the necessary. The 

BP will also dietary measures for the prevention and treatment of cardiovascular diseases. 

 



Kanalošová, Michaela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Stravovacie služby ako súčasť produktu kúpeľného cestovného ruchu / Catering 

services as part of the spa tourism product 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

 

Anotácia: 

Predmetom bakalárskej práce je charakterizácia stravovacích služieb v kúpeľnom cestovnom ruchu. 

Zameriame sa na kúpeľné služby a v rámci týchto služieb na stravovacie služby ako samostatnú zložku 

liečebného procesu. V prvá časť sa zameriava na kúpeľné služby a v rámci týchto služieb na 

stravovacie služby ako samostatnú zložku liečebného procesu. Vysvetlíme si druhy stravovacích 

služieb , uplatňované diét a liečebnú výživu. V druhej časti je interpretovaná organizácia a činnosť 

stravovacieho úseku kúpeľného podniku. V poslednej časti je ujasnený význam stravovacích služieb 

pre kúpeľných klientov a stravovací reťazec v kúpeľnom podniku. 

 

Anotation:  

The goal of the submitted bachelor thesis is to explain characteristic of food services in the spa 

tourism. We focus on spa services and within these services on catering services as a separate 

component of the healing process. The first part focuses on spa services and within services catering 

services as a separate component of the healing process.  We explain of the types food services, 

applicable diets and medical nutrition. An Organization and activity of catering section of the spa 

business is interpreted in the second part of this thesis. The last part of this thesis is to clarify the 

importance of catering to spa clients and chain restaurant in the spa business. 

 

 

Katreniak, Martin 

Rok obhajoby: 2013 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Spolupráca hotelových zariadení s ďalšími organizáciami z oblasti cestovného 

ruchu/Cooporation on hotel facilities with other organization 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.  

 



Anotácia 

Táto bakalárska práca analyzuje, hodnotí a navrhuje možnosti spolupráce hotelových zariadení s 

ďalšími organizáciami z oblasti cestovného ruchu. V prvej časti, teoretickej, vymedzíme a definujú 

základné pojmy pre túto problematiku. Ďalej analyzuje možnosti rozvoja spolupráce hotelových 

zariadení s ďalšími organizáciami cestovného ruchu. V druhej časti prakticky využijem možnosti 

rozvoja spolupráce z teoretickej časti. Zhodnotím a navrhnem rozvoj spolupráce hotelových zariadení 

s podnikmi z oblasti cestovného ruchu vrátane finančnej a technickej realizovateľnosti. V závere sa 

zameriam na vyhodnotenie výsledkov, uvediem hlavné závery analýzy možnosti rozvoja spolupráce a 

navrhnem zlepšenie. 

 

Annotation 

This bachelor work analyzes, evaluates and suggests possible collaboration hotel facilities with other 

organizations in the field of tourism. In the first part, theoretical, limit and define the basic concepts 

of the subject. Further analyzes of development cooperation possibilities hotel facilities with other 

tourism organizations. The second part will use opportunities to develop practical cooperation in the 

theoretical part. Evaluate and propose the development of hotel facilities cooperation with 

enterprises of the tourism sector, including financial and technical feasibility. In the end, I will focus 

on the evaluation results, the main conclusions of the analysis will bring development opportunities 

for cooperation and suggest improvements. 

 

Kerboua, Safiane 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Rozbor účinnosti marketingu služeb u cestovní kanceláře/Analysis of 

efficiency of marketing services for the travel agency 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

Oponent baklářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.  

 

Anotace: 

Předmětem bakalářské práce „Rozbor účinnosti marketingu služeb u cestovní kanceláře“ je 

analyzovat, zhodnotit a navrhnout doporučení za účelem provedení analýzy účinnosti marketingu 

služeb u cestovní kanceláře ČD travel s.r.o. První část je zaměřena především na otázku marketingu 

v oblasti služeb cestovních kanceláří. Je zde objasněna nejen podstata marketingového řízení, ale 

také otázka marketingového prostředí, marketingového informačního systému, marketingového 

výzkumu a marketingového mixu. V druhé části je proveden rozbor účinnosti marketingu služeb 

s využitím SWOT analýzy a analýzy portfolia u dané společnosti. Praktickými nástroji jsou zde modely 

BCG a GE. V poslední části je provedeno celkové zhodnocení analýzy účinnosti marketingu služeb 

včetně návrhu na její další realizaci. 

 

 



Annotation: 

Thesis: "Analysis of the effectiveness of marketing services for travel agencies" is to analyze, evaluate 

and make recommendations for the purpose of analyzing the effectiveness of marketing services for 

travel agencies ČD travel, sro. The first part focuses on the question of marketing in the travel 

agency. There is not only explained the essence of marketing management, but also a question of 

marketing environment, marketing information system, marketing research and marketing mix. The 

second part is an analysis of the effectiveness of marketing services using SWOT analysis and 

portfolio analysis at the company. Practical tools are models of BCG and GE. The last part of an 

overall evaluation of the efficacy analysis of marketing services, including a proposal for its further 

implementation. 

 

Knoflíčková, Iveta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu/Marketing 

mix and its use in the spa tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce je věnována marketingovému mixu a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu. 

Práce pojednává o vývoji a současném postavení lázeňství v cestovním ruchu. Dále obsahuje popis 

jednotlivých marketingových nástrojů, které jsou v lázeňství využívány a vlastní výzkum ve vybraném 

lázeňském podniku, včetně jeho zhodnocení a následného vytvoření návrhů a doporučení.  

Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření vedoucí k efektivnějšímu využití jednotlivých prvků 

marketingového mixu pro vybraný lázeňský subjekt. Potřebná data budou získána jednak analýzou 

stávající situace vnitřního prostředí a jednak provedením marketingového výzkumu s pomocí 

dotazníkového šetření. Pozornost bude věnována nejen základním prvkům, ale tzv. rozšířenému 

marketingovému mixu, který je třeba vzít v úvahu zvláště v odvětví cestovního ruchu. 

 

Annotation 

The thesis is devoted to marketing mix and its use in the spa tourism. This work deals with the 

development and current status of the spa tourism. It also contains a description of marketing tools 

that are used in the spa and its own research in selected spa business, including its evaluation and 

the subsequent creation of proposals and recommendations.  

The aim of this work is to propose measures leading to more efficient use of the individual elements 

of the marketing mix for selected spa operator. The necessary data will be obtained both an analysis 

of the current situation of the internal environment and also performing marketing research using 

questionnaires. Attention will be paid not only to the basic elements, but the extended marketing 

mix, which should be taken into account particularly in the tourism sector. 



Konzbulová, Karin 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Baklářská práce: Analýza marketingových aktivit hotelu Tennis Club Prostějov / Analysis of marketing 

activities hotel Tennis Club Prostějov 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Anotace v jazyce českém 

Předmětem bakalářské práce je s využitím vybraných metod marketingového výzkumu analyzovat 

marketingové aktivity v hotelnictví. První část (teoretická) je zaměřena na popis a rozbor marketingu 

a marketingu služeb. Dále práce popisuje hotelnictví, včetně jeho historie a využití marketingu 

v hotelnictví. Ve druhé části (praktické) jsou analyzovány marketingové aktivity hotelu Tennis Club 

Prostějov s cílem zjistit, zda jsou tyto aktivity dostačující. Analyzovány jsou relevantní problémy při 

řízení hotelového provozu vybraného hotelu a je navrženo jejich řešení. 

Annotation in English 

The aim of this bachelor’s thesis is to analyze the marketing activities in hotel industry. There were 

used chosen methods of marketing research. The thesis is devided into two parts. The first part is 

theoretical. It is focused on description and analysis of marketing and marketing services. There is 

also described hotel industry including the history of hotel industry and making use of marketing in 

hotel industry. There are listed and described the kinds of marketing activities in this thesis. 

In its second part, which is practical, will be carried out analysis of marketing activities of the Hotel 

Tennis Club Prostějov. It will be found out if these activities are suitable and sufficient. There will be 

carried out the analysis of relevant matters during the management of hotel operations and there 

will be suggested solutions. 

 

Králová, Marcela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití potenciálu krajinné památkové zóny pro rozvoj ubytovacích a 

stravovacích služeb: Areál bojiště bitvy u Slavkova / Realizing the potential of landscape 

conservation area for the development of accommodation and food services: The Battlefield 

of Austerlitz area 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 



Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

 

Anotace 

Cílem této práce je řešit do jaké míry a jak efektivně využívají místní hoteliéři a restauratéři 

historický potenciál pro ubytovací a stravovací zařízení. Jedná se o území krajinné památkové 

zóny bývalého bojiště bitvy u Slavkova. Dále práce řeší, zda lze v terénu identifikovat dopad 

bitvy na místní tradice, popřípadě na některé kulinářské speciality poskytované v místních 

stravovacích či ubytovacích zařízeních. Teoretická část obsahuje stručný úvod do cestovního 

ruchu, vysvětluje základní pojmy a stručně se zaměřuje na kulturně-historické památky a 

památkové zóny. Praktická část se zabývá analýzou provedeného dotazníkového šetření mezi 

restauratéry a hoteliéry na území památkové zóny bývalého bojiště bitvy u Slavkova a 

zkoumá zejména to, zda místní využívají v zařízeních historický potenciál a jakým způsobem 

se zapojují k výročí bitvy. Návrhová část ukazuje vlastní konkrétní řešení nové realizace a 

způsob propagace tematicky zaměřených zařízení. 

 

 

Annotation 

The aim of this work is to address to what extent and how effectively leverage local hoteliers 

and restaurateurs historical potential for accommodation and catering facilities. It is a 

landscape conservation area of the former battlefield of Austerlitz. The thesis deals with 

whether the field can identify the impact of the battle on local traditions, or to some culinary 

delights provided in local restaurants or accommodation. The theoretical part provides a 

brief introduction to tourism, explains the basic concepts and briefly deals with cultural and 

historical monuments and monumental zones. The practical part deals with the analysis of 

the questionnaire survey among restaurateurs and hoteliers in the conservation area of the 

former battlefield of the Battle of Austerlitz, and deals especially with the fact that the local 

devices used in historical potential and how they are connected to the anniversary of the 

battle. Forms part shows its own specific solution implementation and a new way of 

promoting thematic device. 

 

Krejčová, Andrea 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu na území CHKO 

Pálava / The importance of nature trails for tourism development in CHKO Pálava 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 



Anotace 

Téma Bakalářské práce je: „Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu na území 

CHKO Pálava“. První část pojednává o interpretaci místního dědictví, tvorbě a významu 

naučných stezek v chráněné krajinné oblasti. Následuje charakteristika CHKO Pálavy, 

způsoby ochrany a problémy, které se na tomto území vyskytují. Druhá část je zaměřená na 

zmapování naučných stezek a zhodnocení informačních tabulí. Závěrem práce řeší návrhy na 

rozšíření naučné stezky spolu s kartografickým výstupem a návrhem nové informační tabule. 

 

Annotation 

This bachelor thesis called: “ The importance of nature trails for tourism development in PLA 

Pálava”. The first part of this study generally deals with the interpretation of local heritage, 

creation and importance of natural trails in protected landscape area. The following is a 

description of PLA Pálava, type of protection and problems that occur in this area. The 

second part is focused on monitoring the nature trails and appraises information panels. 

Finally, it is made a proposals to extend the trail. The new expansion is marked in the 

cartographic output and supplemented with information panels. 

 

Krůtilová, Kateřina 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Seniorský cestovní ruch v 21. století / Tourism for Seniors in the 21st 

Century 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Věra Nečadová 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav seniorského cestovního ruchu. Provézt 

analýzu jednotlivých funkcí a přínosů výše uvedeného typu cestovního ruchu. Teoretická část se 

zabývá vymezením pojmu Seniorský cestovní ruch, zhodnocení působení Seniorského cestovního 

ruchu v ČR i ve světě. V praktické části jsou zkoumány zájmy a potřeby této sledované skupiny. Dále 

jsou zhodnoceny nabídky pro seniory v cestovním ruchu. V návrhové části bude vypracovaný vlastní 

produkt pro zkoumaný segment klientů. 

 

Annotation 

The object of the bachelor thesis is valorise the current state of senior tourism. To perform a 

different analysis functions and benefits of the above type of tourism. The theoretical part deals with 

the definition of the term Senior Tourism, evaluation of senior tour is magents in the Czech Republic 

and abroad. In the practical part, there are the interests and needs of this study group. Other offers 



are evaluated for seniors in tourism. The final part will be suggest my own product prepared for the 

appointed by client segment. 

 

Kružíková, Klára 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Právní regulace zahraničního obchodu / Legal regulation of foreign trade 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Ondřej Melichar 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá regulací zahraničního obchodu, dovozem zboží do Evropské unie a jejími 

pravomocemi. Dále je zaměřena na obchod České republiky s jinými státy v EU a se třetími státy. 

Pozornost je věnována problematice cel, jejich rozdělením, dodržováním a  množstevním omezením 

pohybu zboží. Pozornost je také věnována, preferenčnímu zacházení se zbožím a ochranným 

opatřením, jako jsou antidumping a CITES. V závěrečné části bakalářské práce, jsem se zaměřila na 

bilaterální vztahy s vybranou nečlenskou zemí EU.  

 

 

 

Annotation 

This thesis deals with the regulation of foreign trade, the importation of goods to the European 

Union and its powers. Then it´s focused on the trade of the Czech Republic with other countries in 

the EU and with third countries.  Attention is devoted to problems customs, division, compliance and 

quantitative restrictions on the movement of goods. It´s also dedicated preferential treatment of 

goods and protective measures, such as antidumping and CITES. In the final part of the thesis, I 

focused on bilateral relations with selected non-member state EU. 

 

Kubová, Kateřina 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Analýza společensko-kulturních příležitostí pro cizince v Brně a jejich propagace / 

Analysis of socio-cultural opportunities for foreigners in Brno and their promotion 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 



ANOTACE 

Tématem bakalářské práce je zanalyzovat společensko-kulturní aktivity cizinců,kteří studují nebo 

pracují v Brně. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se této problematiky. V praktické části 

bylo zkoumáno, jaké služby cestovního ruchu ve městě cizinci využívají, z jakých zdrojů čerpají 

informace o dění v Brně a jak jsou spokojeni s jazykovou vybaveností personálu. Dále navazuje 

návrhová část s řešením, která by cizincům usnadnila orientaci v podnicích města Brna. 

ANNOTATION  

The aim of this bachelor thesis is to analyse the sociocultural activities of foreigners who are studying 

or working in Brno. In the theoretical part the terminology of this area is explained. In the practical 

part I investigated the range of tourism services foreigners use in the city, the sources of information 

about the life in Brno they draw on and the language skills of staff. What follows is a part where I 

suggest some solutions how to simplify the orientation in the enterprise facilities in Brno for 

foreigners. 

 

Kučerová, Andrea 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Analýza konkurenčnej schopnosti zvolených ubytovacích zariadení / Analysis of the 

competitive Ability of selected Accommodation 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 

Anotácia 

Táto práca je zameraná na analýzu, zhodnotenie a zostavenie doporučenia pre potreby zvýšenia 

konkurenčnej schopnosti zvolených ubytovacích zariadení. Je tu porovnávaný konkrétny hotel s tromi 

ďalšími hotelmi rovnakej kategórie v rozmedzí 10 kilometrov.  

      Prvá, teoretická časť je zameraná na vymedzenie a analýzu problematiky konkurenčnej 

schopnosti. V praktickej časti je zhodnotenie a návrh stanovenia konkurenčnej schopnosti 

ubytovacích zariadení za účelom ich ďalšieho rozvoja, vrátane finančnej a technickej 

uskutočniteľnosti. Na základe získaných poznatkov a skúseností autora je v poslednej časti robený 

návrh na zlepšenie súčasného stavu vybraného hotela. 

 

Annotation 

This work is focused on the analysis, the evaluation and the compilation of recommendations for the 

needs to increase the competitive ability of selected accommodation. In this work, there is a specific 

hotel compared with three other hotels the same category within 10 kilometers.  

      First, theoretical part is focused on the definition and analysis of the issue of competitive ability. 

In the practical part, there is a proposal evaluation and determination of competitive ability of 



selected accommodation for the purpose of further development, including financial and technical 

feasibility. Based on the knowledge and experiences of the author, in the last part, there is made a 

proposal to improve the current state of the selected hotel. 

 

Kuklíková, Kateřina 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Využití komunikačních a informačních technologií v cestovním ruchu / 

Using communication and information technologies in tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

 

Cíl práce: Práce se zabývá využitím komunikačních a informačních technologií v cestovním ruchu a 

hotelnictví v České republice. Teoretická část charakterizuje pojem ICT v oblasti cestovního ruchu, 

jeho historii, strukturu hotelového systému a v neposlední řadě výčet jednotlivých systémů. Dále 

popisuje novinky v oblasti ICT a bariéry technologického vývoje v oblasti informačních a 

komunikačních technologií v České republice.  

Praktická část obsahuje výčet jednotlivých hotelových zařízení, které jsou součástí analýzy, dotazník 

jako předmět praktické části a nakonec výsledky vycházející z dotazníkového šetření. Všechny 

rezervační hotelové systémy jsou kvalitně propracovány. Poskytují svým klientům vysoce kvalitní 

komplexní služby a navíc řadu možností, jak si sestavit informační systém „šitý na míru“. Ve všech 

jsou však zahrnuty základní moduly poskytování rezervačních a hotelových služeb. Kvalita 

jednotlivých systémů nespočívá v tom, z jakých částí je systém složen či jaké služby podnikateli 

poskytuje, ale významným prvkem zde hraje roli především kvalita lidí, kteří se systémem pracují a do 

jaké míry jsou schopni přednosti a výhody systému využít.  

Materiál a metodika: Předmětem praktické části je dotazníkové šetření, které vyhodnocuje využití 

komunikačních a informačních systémů v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Dotazník je 

zpracován formou webové prezentace, čímž dojde k zjednodušení komunikace.  

Výsledky: Dotazníkové šetření zobrazuje vysokou míru využití komunikačních a informačních systémů 

ve vybraných hotelových zařízeních. Dále popisuje využití interních modulů systému a návaznost 

poskytnutých služeb systému hotelového zařízení směrem k zákazníkovi. Systém zkvalitňuje práci 

pracovníků recepce, přičemž zkracuje dobu odbavení zákazníka. 

Závěr: Komunikační a informační systémy zastupují nejen v oboru cestovního ruchu nezměrnou část. 

Přispívají k zefektivnění pracovních postupů, snížení nákladů vynaložených na proces práce a 

v neposlední řadě pomáhají při práci samotnému člověku. 

 

Aim of work: The thesis deals with using of communication and information technologies in   tourism 

and hospitality in the Czech Republic. The theoretical part describes concept of ICT in tourism, history 

of ICT, the structure of hotel system and finally enumeration of individual systems. At last describes 



innovation in ICT and barriers of technological developments in information and communication 

technologies in the Czech Republic. 

The practical part contains enumeration of individual hotel facilities, that are component of the 

analysis, the questionnaire as the subject of the practical part and finally the results based on the 

survey. All hotel reservation systems are well elaborated. They provide their clients high quality 

comprehensive services and moreover a lot of ways to build an information system " tailored". In all 

systems are included the basic modules of  hotel reservation services. The quality of individual 

systems lies not in parts of system that is composed of or which services provides for, but an 

important element plays there, that especially the quality of people who work with the system and 

to witch extent they are able advantages and benefits of use. 

Material and methods: The subject of practical part is an questionnaire analysis which evaluate using 

communication and information systems in hospitality and tourism. The analysis is processed in 

website thereby will to simplyfy of communication. 

Result: The questionnaire analysis displays high rate of using communication and information 

systems in selected hotels. Next describes using internal modules of system and continuity of 

services provided by the system of hotels to client. The system improves work of employees thereby 

reduces time of processing of clients.    

Conclusion: Communication and information systems represent not only in tourism considerable 

part. They contribute to more efficient working practices, cost reduction spended to process of work 

and at last help at work of peoples. 

 

 

Labajová Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Ochrana prírodných liečivých zdrojov v Slovenskej republike/ The 

protection of natural medicinal resources in the Slovak Republic 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancmanová, Zuzana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Stres a mentální hygiena v managementu cestovního ruchu / Stress and 

Mental Hygiene in Management of Tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

 

 



Anotace 

Bakalářská práce si klade za cíl ověřit míru působení stresu na pracovníky zvolené instituce 

cestovního ruchu a míru realizace psychohygieny uvedené instituce. 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje popisu 

stresu, stresorů, projevům stresu, ale také popisu možné prevence stresu a duševní hygieny. 

Praktická část práce zkoumá, především dotazníkovým šetřením, působení stresu na pracovníky 

instituce cestovního ruchu a rozebírá data, získaná tímto šetřením. Hlavním cílem šetření bylo zjistit, 

do jaké míry jsou pracovníci ovlivněni stresem, pokusili jsme se odhalit hlavní stresory a doporučit 

prostředky ke zvládání stresu a zvýšení úrovně mentální hygieny v této instituci. 

 

Annotation 

Aim of thesis is to verify the degree of stress on the staff in selected institution of tourism and degree 

of implementation psychohygiene in that institution.  

The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is describing stress, 

stressors, stress symptoms, as well as describing the possible prevention of stress and mental 

hygiene. The practical part of this thesis examines particular questionnaire, the effects of stress on 

the staff in the institution of tourism and analyzes the data obtained in this investigation. The main 

objective of the study was to determine the extent to which workers are affected by stress, discover 

the main stressors and recommend possibilities to cope with stress and increase mental hygiene in 

this institution. 

 

Látalová, Karolina  

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Interkulturní marketing v hotelnictví/ Intercultural marketing in hotel 

industry 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav KOZÁK, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc.  
 
Anotace  
Hlavním cílem této bakalářské práce, která nese název „Interkulturní marketing v 
hotelnictví“ je zjistit jak určité hotely jednají se zahraniční klientelou. Jak plní různorodé 
poţadavky svých hostů z odlišných koutů světa. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou 
částí. Teoretická část je zaměřena na důkladný rozbor jak obecných pojmů jako je například 
marketing či kultura tak i více konkrétních pojmů a marketingových nástrojů, které budou 
směřovat hlouběji do dané problematiky. V praktické části tyto marketingové nástroje a 
jejich prvky promítnu na konkrétních vybraných hotelech. V závěru praktické části vypracuji 
hotelům určité návrhy pro vylepšení spokojenosti zákazníků s poskytovanými sluţbami.  
 
 



Annotation  
The main aim of this bachelor tesis, which carries the theme “Intercultural marketing of 
hotel management” is find out how some specific hotels deal with foreign clients. How to 
meet the diverse requirement of thein guests from different part sof the world. This 
bachelor tesis is divided into two parts. Theoretical part is focused on a thorough analysis of 
general notions such as marketing or culture and more specific concepts and marketing tools 
too, that will be directed deeper into the topic. In practical part this marketing tools and 
their elements will be passed on selected hotels. At the end of the practical part i will work 
out some suggestions to improve customer satisfaction with hotels services. 
 
 
Letfusová, Martina 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Práce animátora ve vybraném hotelu / Duties of animator in selected hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

 

Anotace 

 Bakalářská práce specifikuje práci animátorů cestovního ruchu v hotelech. Zaměřuje se na animační 

služby v cestovním ruchu, analýzu a popis pracovních činností animátorů. V teoretické části je 

popsána práce animátorů z hlediska legislativy a z hlediska různého členění. Praktická část bude 

zaměřena na osobnostní předpoklady animátora, přesné vymezení pracovní náplně, popis 

animačních programů, vytvoření konkrétního animačního programu k příslušnému hotelu. 

 

 Annotation 

This bachelor thesis specifies the work of tourism entertainers in hotels. It focuses on services 

provided by entertainers in tourism, the analysis, and the description of an entertainer’s work 

activities. In the theoretical part, the work of entertainers is described in terms of legislation and in 

terms of different classification. The practical part will focus on personality traits of entertainers, the 

exact job description, the description of entertainer’s programs, and the creation of a program 

specific to the respective hotel. 

 

 

Lipnická, Dana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 



Bakalářská práce: CRM, motivačné, vernostné programy podnikov v CR pre lojalitu Klientov / 

CRM, loyality programs for businesses in the tourism for customer loyality  

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

 

Anotace 

Predmetom bakalárskej práce „ CRM, motivačné, vernostné programy podnikov v CR pre lojalitu 

klientov“ je aplikovanie metódy CRM v súčasných podmienkach podnikov turizmu. Cieľom 

bakalárskej práce je na základe výsledkov realizovanej analýzy riadenia vzťahov so zákazníkmi v 

konkrétnom podniku cestového ruchu navrhnúť vhodné riešenia na zlepšenie stavu.. Prvá časť je 

zameraná na teoretický rozbor danej problematiky pričom dôraz je kladený na CRM a vernostné 

programy v CR. V druhej časti na základe teoretických poznatkov je analýza riadenia vzťahov so 

zákazníkmi a vernostného programu vo vybranom podniku. V poslednej časti je práca zameraná na 

vypracovanie ďalšieho možného spôsobu využívania CRM a vernostného programu v podniku.  

Annotation  

The goal of the submitted bachelor thesis „CRM, loyality programs for businesses in the tourism for 

customer loyality „ is application methods CRM in the current conditions of enterprises tourism. Goal 

of this work is based on the results of the analysis of management customer relationships in a 

particular enterprise of tourism appropriate solutions to improve the situation. First part is about 

theoretic analysis of this problem where we point at CRM and motivation and trust programs in CR. 

In the second part on the basis of theory, is leadership with customers and thrust program in 

selected corporation. In the last part the meaning is focused on some other alternative of using CRM 

and the trust program in corporation. 

 

Lounová, Tereza 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Srovnávací studie gastronomických trendů současnosti a 

prvorepublikového období / Comparative study of contemporary culinary trends and period 

of the first Czechoslovak Republic 

Vedoucí bakalářské práce:Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá komparací gastronomických trendů meziválečného období a současnosti. 

Hlavním cílem je zjištění trendů, úrovně a specifik gastronomie vyskytujících se v etapě tzv. první 

republiky. V rámci metody rozboru historických materiálů je kladen důraz na oblast profesionální 



gastronomie. Získaná fakta jsou následně využita k porovnání se současným vývojem 

gastronomických služeb. V další části jsou předloženy návrhy na možnosti aplikace některých 

prvorepublikových specifik kuchařského umění na současnost v oblasti gastronomie. 

 

Annotation 

The chief objective of this Bachelor thesis is to identify culinary trends, standards and specifics in the 

interwar Czechoslovak Republic with emphasis on professional gastronomy. The established findings 

are then compared with the development of gastronomical services in the 

contemporary Czech Republic. The closing sections outline suggestions as to how the culinary 

experience of the interwar republic can enrich the present gastronomical area. 

 

Lukesová, Vendula 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cesvního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Aplikace současných trendů cestovního ruchu na danou lokalitu / 

Application of current trends of tourism to the locality 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je analýza a návrh rozvoje cestovního ruchu ve vybrané zahraniční 

lokalitě s ohledem na možnosti využití (aplikace) moderních trendů a inovací v cestovním ruchu. První 

část je zaměřena na vymezení definic a teorii, která je věnována současným trendům v cestovním 

ruchu z pohledu světového, evropského a následně až po cílovou lokalitu ostrova Hvar. Hlavní část 

pojednává o analýze cestovního ruchu a trendů v oblasti. Dále jsou představeny metody výzkumu 

trendů. Přihlíženo je, jak k inovačnímu potenciálu technologickému, tak k adaptaci moderních trendů 

v oblasti základních i doplňkových služeb.  Diskutován je také pohled místní komunity na přejímání 

nových trendů. Poslední část je věnována návrhům implementace trendů do dané lokality.  

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis is an analysis and proposal development of tourism in 

selected foreign location with considering of possibility to use (application) modern trends and 

innovation in tourism. The first part is focused on demarcation definitions and theory which is based 

on current tourism trends from the perspective of world, European to destination the island of Hvar. 

The main part is about analysing tourism and trends in location. Further are introduced research 

methods of trends. Taken into considerations the innovative technological potentials like adaptation 

modern trends in area of basic and additional services. Discussed is also the view of local 

communities on adoption of new trends. The final part is about overtures implementation of trends 

in the locality. 

 



Lundová, Lucie 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Hotelové balíky a jejich sestavování / Hotel packages and thein 

compilation 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

 

Anotace 

Bakalářská práce „Hotelové balíky a jejich sestavování“ je rozdělena do tří částí. V první, teoretické 

části budou definovány pojmy jako cestovní ruch, marketingový mix, hotel, služba, kvalita, Total 

Quality Management, konkurence a konkurenceschopnost. V druhé části, praktické budou 

analyzovány tři vybrané hotely: Noem Arch, Bobycentrum a hotel Vaka, které jsou umístěny v Brně. 

V poslední části budou vyhodnoceny hotelové služby a balíky. Dále budou navrženy ukázkové balíky 

služeb, které budou doporučeny již zmíněným hotelům. Zhodnotím naplnění cílů vytvořené práce a 

její přínos. 

 

Annotation 

The bachelor thesis „Hotel packages and their compilation“ is divided into three parts. In the first, 

theoretical part will be defined the terms as tourism, marketing mix, hotel, service, quality, Total 

Quality Management, competition and competitiveness. In the second part, practical will be analyzed 

three selected hotels: Noem Arch, Bobycentrum and hotel Vaka, which are placed in Brno. In the last 

part will be evaluated hotel service and packages. It will also be designed sample packages service, 

which will be recommended to hotels already mentioned. Evaluate the objectives of the work 

created and its benefits. 

 

Malá, Šárka 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Kongresový cestovní ruch v Jihomoravském kraji / Congress tourism in 

South Moravia 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

 

 



Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá kongresovou turistikou v Jihomoravském kraji. Popisuje vliv 

kongresového turismu na cestovní ruch a další možný rozvoj této oblasti ve vybrané destinaci, včetně 

dosavadního zhodnocení zkušeností destinace s tímto typem turistiky. Dále uvádí popis a rozbor 

jednotlivých organizátorů kongresových akcí. První část práce popisuje jednotlivé zkoumané části, ve 

druhé části je uvedena analýza nabídky a poptávky kongresového cestovního ruchu v Jihomoravském 

kraji a následuje návrhová část, která na základě zjištěných poznatků uvádí doporučení pro zvýšení 

poptávky po kongresovém cestovním ruchu v Jihomoravském kraji. 

 

Annotation: 

The bachelor thesis deals with congress tourism in the South Moravian region. It describes the 

impact of congress tourism on the tourism and possible development in this area at the selected 

destination, including the assessment of the current destination experience with this type of tourism. 

Further provides a description and analysis of individual congress event organizers. The first part 

describes each of the studied section, in the second part is an analysis of supply and demand of the 

congress tourism in the South Moravian region and it is followed by the proposal part, which on the 

basis of the findings presents recommendations for increasing of demand for congress tourism in 

South Moravian region. 

 

 

Mamojková, Marcela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Dovolené obmedzenia pohybu osob/ The Permissible restrictions on the free 

movement of persons 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

 

Anotácia: Táto bakalárska práca poukazuje na základnú charakteristiku voľného pohybu osôb 

v Európskej únii. Analyzuje problematiku dovolených obmedzení migrácie osôb. Zaoberá sa 

vymedzením beneficientov a obsahu práva voľného pohybu a pobytu. Hlavné je spracovanie 

dovolených obmedzení voľného pohybu (výnimky primárneho práva a kategorických požiadaviek). 

Ďalšia časť je venovaná voľnému pohybu pracovníkov, vymedzeniu beneficientov, diskriminácii, 

uznávaniu diplomov a kvalifikácií a obmedzeniu zamestnania vo verejnej správe. V závere nasleduje 

rozbor aktuálnej situácie Španielska, aký dopad má migrácia osôb v súčasnosti na život jeho 

obyvateľov a aké opatrenia sa navrhujú, aby sa migrácia zregulovala. Ďalšia časť záveru zahrňuje 

obavy Európskej Únie zo štvrtej novelizovanej maďarskej ústavy, ktorá je v rozpore s európskymi 

normami a dočasné obmedzenia voči Chorvátsku, keď vstúpi do EÚ. 

 



Annotation: This bachelor´s thesis points out the basic characteristics on the free movement of 

persons in EU. It analyzes questions of "Permissible Restrictions on the Free Movement of Persons". 

It deals with with determination of its beneficiaries, and the content of the right of free movement 

and residence. The handling the permissible restrictions on the free movement of persons (expetion 

of primary law and categorical requirements) is fundamental. Next part of the thesis is devoted to 

the topic of the free movement of workers, the determination of its beneficiaries, discrimination, 

recognition of diplomas and qualifications and restriction on employment in the public sector. In 

conclusion followes an analysis of the current situation of Spain, what impact has the migration of 

persons on the life of its inhabitants in present and what steps are proposed to regulate migration. 

Next part of the conclusion includes European Union concerns of the fourth amended Hungarian 

Constitution which is not in line with European norms and temporary restrictions on Croatia when 

they join European Union. 

 

Matějka, Marek 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Komparace brněnských cestovních kanceláří / Comparison of Brno travel 

agencies 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Marie Bednářová 

Anotace: 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje vyhodnocení a srovnání brněnských cestovních kanceláří a 

zhodnocení silných a slabých stránek vybraných podniků. Cílem práce je analýza nabídky vybraných 

cestovních kanceláří a zejména jejich vzájemné srovnání. Cestovní kanceláře jsou, podle svého 

zaměření, rozděleny do třech kategorií a v každé kategorii je určena kancelář, která byla hodnocena 

nejlépe. Bakalářská práce prezentuje kvalitu služeb cestovních kanceláří v městě Brně. 

 

Annotation: 

This bachelor thesis deals with analysis and comparison of Brno travel agencies and assessment of 

the strengths and weaknesses of the selected companies. The aim is to offer ananalysis of selected 

travel agencies and in particular thein comparison. Travel agencies are, according to their 

specialization, dividend into free categories and each category is determined by the office, which was 

rated best. Bachelor thesis presents the quality services of travel agencies in the city of Brno. 

 

Meloun, Josef 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium  



Bakalářská práce: Možnosti guerilla marketingu pro propagaci subjektu cestovního ruchu/ 

Possibilities of guerilla marketing for tourism business promotion 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

Oponent baklářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 

Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním tématu "Možnosti guerilla marketingu pro 

propagaci subjektu cestovního ruchu". Cílem práce je analyzovat možnosti využití nástrojů guerilla 

marketingu (bariéry využití, vhodnost pro daný segment, účinnost atd.) pro vybraný subjekt 

cestovního ruchu a na základě zjištěných skutečností formulovat návrhy týkající se konkrétního 

využití těchto nástrojů v praxi subjektu. 

 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the processing of the topic "Possibilities of guerilla marketing for 

tourism business promotion". The aim is to analyze the possibility of using the tools of guerilla 

marketing (barrier use, fitness for a particular segment, efficiency, etc.) for the selected entity and 

tourism on their findings to formulate proposals for the practical use of these tools in practice entity. 

 

Mikošková, Silvie (roz. Frkalová) 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Právní regulace restauračního provozu / Legal regulation of the restaurant 

service 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: JUDr. Martin Landa 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce Právní regulace restauračního provozu je seznámit se s problematikou 

a právní úpravou restauračního provozu. Cílem práce je objasnění restauratérské problematiky z 

právního pohledu například jak může být provoz omezen různými nařízeními, předpisy či vyhláškami, 

za co může být provozovna pokutována nebo čím se musí řídit, co a proč má provozovna dodržovat, 

ať už se jedná o hygienu, prodej výrobků a služeb nebo provozování hostinské činnosti. Dále 

upozorňuji na co je nutné dát pozor při provozování restaurace a čím to všechno vlastně začíná, co 

potřebuje budoucí podnikatel k provozování? Jaké instituce kontrolují činnost provozů, jestli je 

dodržováno vše, co se týče hygieny, požární ochrany, živnostenského zákona apod. Případně na jaké 



instituce se může podnik obrátit v případě jakéhokoliv vyřizování. Jaké dokumenty či doklady musí 

dokládat příslušným organům aj. 

Výsledky práce mohu uplatnit ve svém povolání ve vedoucí pozici nebo v jiné funkci a v budoucnu 

například i ve svém vlastním podniku. 

 

Annotation 

The subject of the Bachelor's degree work of legal regulation of the dining service is familiar with the 

issues and legal arrangements dining service. The work is aimed at elucidating the issues from the 

perspective of the rule of restauratérské, for example, how the operation can be limited by different 

regulations, regulations or rules, for what may be the establishment of a fined or must follow the 

what and why the establishment to comply with, whether it's about hygiene, the sale of products 

and services or the operation of the guest activities. Further, I note what it is necessary to be careful 

in operating the restaurant and what it actually is and what the needs of the future entrepreneur to 

operate? What kind of institution shall check the activity of the plant if it complied with everything 

concerning hygiene, fire protection, business law, etc. Where appropriate, the institution, the 

enterprise may contact in case of any treatment. What documents or documents shall demonstrate 

to the competent authorities, etc. The results of the work may exercise in his profession in the 

leading position or in another function, and in the future, for example, even in their own company. 

 

 

Mikulicová, Jana  

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Vlastnosti červených vín a jejich uplatnění v gastronomii / Qualities of red 

wines and their application in gastronomy 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Hrabě, PhD. 

Oponent baklářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. 

 

Anotace 

Cílem bakalářská práce je charakterizovat nejčastější modré odrůdy hroznů vinné révy. V teoretické 

části práce jsou excerpovány znaky a charakteristiky modrých odrůd hroznů révy. Dále je popsáno 

odlišné technologické zpracování modrých odrůd hroznů révy. Jsou líčena stádia ošetřování moštu, až 

ke konečným fázím vzniku červeného vína. Obsahem praktické části této práce zůstává zobrazení 

senzorické analýzy vybraných vzorků červených vín a využití červeného vína v gastronomických 

podmínkách. 

 

 

 



Annotation 

Purpose of this Bachelor thesis is describing the most common varieties of blue grapes. In the 

theoretical part are excerpted features and characteristics of blue grape vine varieties. Next is 

described the different technological processing blue grapes of grape vine. They are depicted 

individual stages treatment of must to the final stages of formation red wine. The content of the 

practical part of this work remains to display sensory analysis of selected samples of red wines and 

the use of red wine in gastronomical conditions. 

 

Miškolciová, Mária 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Ľudské zdroje a ich využitie v hotelierstve / Human Resources and their 

Using in the Hotel Business 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce je teória a prax využitia ľudských zdrojov v hotelierstve. Predstavujú 

najvýznamnejší zdroj pre efektívnu činnosť organizácie. Prvá, teoretická časť,  sa venuje všeobecným 

zásadám riadenia ľudských zdrojov a vykonávaniu personálnych činností v hotelierstve. V praktickej 

časti je analyzovaný konkrétny vybraný podnik a je realizovaný prieskum spokojnosti zamestnancov 

podniku.  

Na základe poznatkov získaných z prevedených analýz sú v poslednej časti navrhnuté odporúčania a 

závery. 

 

Annotation 

The theme of of the bachelor thesis  is the theoretical and practical usage of human resources in 

hotel industry. They are the most important resource for effective operation of an organization.  

The first, theoretical part, discusses the general rules of human resources management and 

performing personal activities in hotel industry. In the practical part, a concrete chosen company is 

analyzed and a survey of employee satisfaction is done . In the last part, there are conclusions and 

suggestions based on previously done analysis and gathered information. 

 

Moravcová, Jitka 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 



Bakalářská práce: Vnitřní a vnější komunikace hotelu / Internal and external communication 

at Hotel 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný‚ ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vnitřní a vnější komunikací vybraného hotelového zařízení, a  to 

zejména z hlediska jeho komunikační strategie a komunikačního plánu. V práci je popisován současný 

stav komunikace ve firmě a jsou definovány její silné a slabé stránky. V práci jsou popisovány návody 

a postupy vytváření a zavádění efektivní komunikační strategie hotelového zařízení, které jsou 

následně aplikovány do praxe vybraného hotelového zařízení s cílem vytvoření modelu efektivní 

komunikace tohoto hotelu. 

 

Annotation 

This thesis deals with the internal and external communications selected hotel facilities, especially in 

terms of its communication strategy and communication plan. This work describes the current state 

of communication within the company and defined its strengths and weaknesses. The work deals 

with the guidelines and procedures for creating and implementing an effective communication 

strategy of hotel facilities, which are then applied in practice selected hotel facilities with the aim of 

creating a model of effective communication of this hotel. 

 

 

Móroczová, Eva 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Vpliv cestovného ruchu na ekonomický rast / The impact of tourism on the 

economic growth 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce „Vpliv cestovného ruchu na ekonomický rast“ je analyzovať možný 

vzťah medzi medzinárodným cestovným ruchom a hospodárskou expanziou v Európe, v krajinách 

Vyšehradskej Štvorky v období 2000-2012. Prvá časť je zameraná na charakteristiku vývoja 

medzinárodného cestovného ruchu a jeho postavenie vo svetovej ekonomike, históriu cestovného 

ruchu v krajinách V4 a ich obecný ekonomikcý prehľad. V druhej časti sú aplikované analýzy, ako  Unit 



Root test, kointegrácia, metóda korekčného člena a VAR metóda pre skúmanie dynamiky prispievania 

odvetvia cestovného ruchu k ekonomikám vybraných krajín. 

 

Annotation 

The main goal of the bachelor thesis “The impact of tourism on the economic growth” is to analyse 

the possible relationship between international tourism and economic expansion in Europe, shown 

on the countries of the Visegrad Four over the period 2000-2012. The first part is concentrated on 

describing the development of international tourism and its role in the world economy, the history of 

tourism industry in the countries of V4 and general economic overview. In the second part empirical 

analysis are applied, such as Unit Root test, Cointegration test, Error correcting model and Vector 

Autoregression model, to examine the dynamics of contribution of the sector of tourism in the 

economies of the chosen countries. 

 

Motuzova, Iana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Reklama a PR hotelových řetězců / Advertising and PR hotel chains 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliášová, PhD. 

 

 

Anotace:  

Cílem mé bakalářské práce "Reklama a PR v hotelových řetězců" je odhalit specifiku organizace a 

provest PR kampaň v oblasti ubytovacích služeb pro vybraný hotel, vypracovat plán na zlepšení a 

realizaci PR kampaně pro hotel Zlatý trojúhelník na nízkorozpočtovém základě. První část práce je 

věnována teorii, druhá čast analýzuje PR aktivity vybraného hotelu. Poslední část navrhuje nový plán 

PR kampaně na základě výzkumu, který vyvede hotel na nový informační úroveň. 

 

Annotation:  

The goal of the baccalaureate thesis "Advertising and PR in the hotel chains" to reveal the specific of 

the organization and conduct of the PR companies hostel services for hotels and develop a plan for 

the improvement and implementation of PR-campaign for the hotel Golden Triangle on the low-

budget basis. The first part of the work is devoted to the theory, a second analysis of PR-activity the 

hotel Golden Triangle in St. Petersburg. The third and final part is to develop a plan to implement the 

PR company based on the research and breeding the hotel on a new information level. 

 

Müllerová, Jovana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 



Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Internet marketing českých a slovenských hotelů / Internet Marketing in 

the Hotels of Czech and Slovak Republics 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: Ing. Radka Šperková, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je analýza využití marketingových nástrojů využívaných v rámci 

internetu v oblasti hotelnictví. První část bude tematicky zahájena vstupem internetu jako moderního 

média prezentace a obchodování a detailním rozborem všech nástrojů, které internet nabízí 

podnikajícím subjektům hotelnictví. Druhá praktická část bude věnovaná rozboru získaných dat 

předem vybraných a oslovených skupin hotelových zařízení v České a Slovenské republice. Důraz 

bude kladen jak na využití internetu, tak všeobecných znalostí hotelových manažerů v rámci strategie 

tvorby marketingových mixů. Ve třetí, závěrečné části bude konečné porovnání a následné 

vyhodnocení celé studie.  

 

Annotation  

The bachelor’s thesis deals with an analysis of the way that marketing tools related to the Internet 

are used in the hotel business. The first part opens with an introduction to the Internet as a 

contemporary medium of presentation and sales as well as to a detailed analysis of the tools that the 

Internet provides to entrepreneurial entities in the hospitality industry. The second empirical part 

handles with an analysis of the data collected from pre-selected and approached hotel businesses in 

the Czech Republic and Slovakia. The emphasis is to be placed on the use of Internet as well as on the 

overall knowledge of hotel managers in regard with the strategy of making marketing mixes. The 

third closing part deals with the final comparison and evaluation of the whole study. 

 

Musilová, Sandra 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Konkurenceschopnost hotelu / Competitiveness of a hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.  

 

 

Anotace 

Hlavním úkolem bakalářské práce konkurenceschopnost hotelu je zhodnotit stávající 

konkurenceschopnost vybraného hotelu s jeho konkurenty v dané oblasti. Teoretická část je 

věnována kokurenceschopnosti  a její důležitosti pro podnikání.  Následně jsou popsány metody a 



praktiky, které jsou použity v praktické části, kde jsou na základě zjištěných skutečností formulovány 

návrhy na potenciální zvýšení konkurenceschopnosti a udržení konkurenčního postavení. 

 

Annotation 

The main subject of the bachelor thesis Competitiveness of a hotel is to evaluate current 

competitiveness of the selected hotel with its competitors in the particular area. The theoretical part 

is devoted to competitiveness and its importance for the business. Then I described some methods 

and procedures which are used in the practical part too. Based on established facts there are some 

improvement proposals how to increase the potential competitiveness and to maintain the 

competitive position. 

 

Oberreiter, Jiří 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu malých měst v 

Boskovické brázdě/ Importance of Nature Trails for Development of Tourist Industry of Small 

Cities in Boskovická brázda 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce: „Význam naučných stezek pro rozvoj cestovního ruchu malých 
měst v Boskovické brázdě“ je zhodnocení významu naučných stezek v oblasti měst Rosice, 
Ivančice a Moravský Krumlov v Boskovické brázdě. V teoretické části jsou vymezeny základní 
pojmy k tématu, interpretace místního dědictví v daném území a charakteristika zvolených 
měst ve vztahu k potenciálu v cestovním ruchu. V praktické části je zhodnocena současná síť 
naučných stezek. Předmětem návrhové části je návrh realizace městské naučné stezky 
včetně financování ve městě Ivančicích. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis: “Importance of Nature Trails for Development of 

Tourist Industry of Small Cities in Boskovická brázda“is the evaluation of the importance of 

nature trails in the area of Rosice, Ivančice and Moravian Krumlov in Boskovice wake. In the 

theoretical part the basic concepts area and characteristics of selected cities in relation to 

the tourism potential are defined. In the practical part of the thesis the current network of 

nature trails is evaluated. The subject of the design part is a proposal for implementation of 

urban nature trail including financing in the city Ivančice. 

 

 



Ornová, Miroslava 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Destinační typy v České republice a jejich zhodnocení/ Destination Types in 

the Czech Republic and Their Appraisal 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Radka Šperková, Ph.D. 

 

Anotace 

Hlavním tématem bakalářské práce jsou destinační typy v České republice a jejich zhodnocení. 

Mimoto práce zkoumá souvislosti rozvoje regionů s ohledem na cestovní ruch, rozšířením 

a aplikováním destinačního managementu v turistických oblastech. V teoretické části jsou pomocí 

rešerše odborné literatury vysvětleny základní pojmy užívané v cestovním ruchu, vztahující se 

k problematice bakalářské práce. Je zde zmíněna i klasifikace atraktivit destinace cestovního ruchu, 

jelikož tvoří hlavní produkt cestovního ruchu. Na to navazuje typologizace destinací cestovního ruchu. 

Praktická část obsahuje hodnocení potenciálu cestovního ruchu v České republice, se 

samostatnou kapitolou zaměřenou na kraj Vysočina. Návrhová část přináší v praxi realizovatelné 

konkrétní návrhy pro zvýšení návštěvnosti v kraji Vysočina.  

 

 

Annotation 

The main topic of the thesis is Destination Types in the Czech Republic and Their Appraisal. Besides, 

the work deals with the connection of the region development and tourism, with initiation and 

application of the destination management in tourist areas. In the theoretical part, the main 

terminology used in tourism branch, related to the thesis problems, is explained by means of the 

specialist literature background research. The destination attractivities typology is also mentioned 

here, as they create the main tourism product. Then the destination typologization follows. The 

practical part includes the tourism potential appraisal of the Czech Republic, with the chapter 

focused on the Vysočina region. The proposal part submits some particular suggestions for the 

tourism potential utilization in Vysočina region, that can be applied in practice. 

 

 

Ošlejšková, Michaela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  



Bakalářská práce: CRM, neboli řízení vztahů se zákazníky, a jeho aplikace / Customer 

Relationship Managent and its application 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je zaměřit se na důležitost dostatečného využívání CRM v praxi, 

konkrétně v hotelu Santon. První část bude zaměřena na zjišťování teoretických poznatků, týkající se 

CRM, tedy řízení vztahů se zákazníky. V druhé části bude na základě rozhovoru s manažerkou hotelu 

a dotazníkového šetření přiblíženo současné udržování vztahů se zákazníky v hotelu Santon 

v brněnské lokalitě Brno-Bystrc. V poslední části budou navržena vhodná opatření, která by měla vést 

k celkovému zlepšení vztahů a komunikace se zákazníky v hotelu Santon. 

 

Annotation 

The topic of the bachelor´s thesis „CRM, or customer relationship management and its application“ is 

to focus on the importnance of usage of CRM in praxis, specially in the Santon hotel. The first part 

will be focused on the theory survey, concerning the CRM, thus customer relationship management. 

In the second part will be clarified the recent maintenance of the relationship with customers in the 

Santon hotel in Bystrc, the Brno neighborhood on the basis of the interview with the hotel manager. 

In the last part will be suggested the suitable arrangements that should lead to the improvement of 

relationship and communication with the customers in the Santon hotel. 

 

 

Panáčková, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Trendy a inovácie v hotelierstve (príklad Českej republiky) / Trends and 

innovation in hospitality (the Czech perspective) 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan   

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

 

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce je na základe prieskumu u vybraných hotelov analyzovať inovácie a ich 

implementáciu do praxe. Prvá časť je zameraná na historický vývoj hotelových trendov, na porovnaní 

trendov v Českej Republike a v zahraničí. Druhá časť je založená na analýze inovácií a na následnom 

porovnaní vo vybraných hoteloch v Českej Republike a v zahraničí. Posledná časť sa skladá zo 

štrukturovaných rozhovorov s manažérmi vybraných hotelov o súčasných inováciách a trendoch 



v hotelierstve. Súčasťou sú dotazníky pre hotelových klientov a analýza ich očakávaní, následné 

porovnanie očakávaní manažérov a hotelových klientov. Celková sumarizácia, porovnanie získaných 

informácií a návrh inovácií podľa predstáv manažérov a hotelových hostí uzatvára poslednú časť. 

Bakalárska práca je písaná v anglickom jazyku. 

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis is to analyze innovations and their implementation into 

practice on the basis of a survey in selected hotels. The first part focuses on historical development 

of hotel trends, the comparison of trends in the Czech Republic and abroad. The second part is based 

on the analysis of innovation and subsequent comparison of selected hotels in the Czech Republic 

and abroad. The final part consists of structured interviews with managers of selected hotels about 

the current innovations and trends in the hotel industry. There are included questionnaires for hotel 

clients and analysis of their expectations, then comparison of the expectations of managers and hotel 

customers. The final part concludes total summary, comparison of the obtained information and 

proposal of innovation according to ideas of managers and customers. Bachelor thesis is written in 

English language. 

 

Pavlíčková, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Produkt cestovního ruchu jako marketingový nástroj propagace 

turistických destinací / The tourism product as a marketing tool for tourist destinations 

promoting 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

 

ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je na základě zpracované analýzy navrhnout produkt cestovního ruchu, 

který má dopomoci k rozvoji a ke zvýšení úrovně kvality vybrané turistické destinace. Dílčím cílem je 

návrh propagace pro vybraný produkt a cílovou skupinu. Teoretická část se zabývá produktem 

cestovního ruchu, jeho specifickými vlastnostmi, složkami a všeobecnými trendy při jeho tvorbě. 

V praktické části se zabývám tvorbou konkrétního produktu pro vybraný cílový segment, který by měl 

přispět ke zvýšení atraktivity vybrané destinace Brno. 

Annotation 

The topic this thesis is to create tourism product, which should help to develop and to increase the 

level of quality of selected tourist destination. A secondary part is a promotion for the selected 

product and target audience. The theoretical part deals with the tourism product, its specific 

characteristics, constituents and the general trends in the achievement. 



Then, in the practical part, I am creating specific product for the selected target segment, which 

should help to increase the attractiveness of the tourist destination Brno. 

 

 

Pavlíková, Nikola 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Tvorba menu ve fast food řetězci při respektování výživových doporučení / 

Creating Menus in Fast Food Chain while Respecting Dietary Recommendations 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou výživy člověka a vliv fast food na jeho zdraví. 

Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se zaobírá vhodností 

potravin, základními živinami, nutričními hodnotami potravin. Dále se v práci nachází 

pojednání o typu fast food restaurace a jejích výrobcích. V praktické části je provedeno 

zhodnocení současného menu vybraného fast food řetězce pomocí dotazníkového šetření a 

následné vytvoření vyváženého menu pro jednotlivé segmenty zákazníků, při dodržení 

správných výživových hodnot. 

 

Annotation 

This thesis deals with the problems of human nutrition and the impact of fast food on his 

health. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals with 

the suitability of foods, essential nutrients, nutritional values of food. Further work is a 

treatise on the type of fast food restaurant and its products. In the practical part is 

performed to assess the current selected menu fast food chain using the questionnaire 

survey and the subsequent creation of a balanced menu for individual customer segments, 

while holding the correct nutritional values. 

 

Pitoňáková, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Charakteristika marketingového mixu hotelového zařízení / Characteristics 

of the marketing mix of hotel facilities 



Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 
 
Anotácia 
Predmetom bakalárske práce “ Marketingový mix hotelového zariadenia “ je analýza 
súčasného marketingového mixu vybraného podniku a zostavenia doporučení pre tvorbu 
nového mixu. Teoretická časť sa skladá z jednotlivých koncepcií marketingového mixu a 
popisuje jeho jednotlivé prvky. Praktická časť je zameraná na zhodnotenie marketingového 
mixu konkrétneho podniku. V závere sú navrhnuté doporúčenia pre tvorbu nového 
marketingového mixu. 
 
Annotation 

The subject of the thesis Marketing mix of a specific enterprise is an analysis of a marketing 

mix of selected enterprise and, further, a recommendation for proposing a new marketing 

mix. The theoretical part discusses the individual marketing mix conceptions and describes 

its individual components. The practical part focuses on the evaluation of the marketing mix 

of a specific enterprise. The final part proposes recommendations for the proposal of a new 

marketing mix. 

 

 

Ráčková, Lucie 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Stravovací služby jako sektor cestovního ruchu / Catering services – Sector 

of Travel Industry 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

 

Anotace: 

Tato bakalářská práce bude anylyzovat a hodnotit program agentury Czech Tourism, Asociace hotelů 

a restaurací České Republiky a Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky, který má název Czech 

Specials. Smyslem tohoto projektu je připomenout tradici české gastronomie a také propagovat 

Českou Republiku jako zajímavou destinaci pro zahraniční i domácí návštěvníky. Pro gastronomická 

zařízení, která do tohoto projektu vstoupila je to také možnost bezplatné propagace jejich služeb, 

která jim může přinést více hostů. Celkový počet certifikovaných restaurací je nyní 359, avšak tato 

bakalářská práce bude zaměřena pouze na přibližně 25 restaurací v Brně. 

 

 



Annotations: 

This bachelor thesis will analyse and evaluate program of Czech Tourism agency, Association of 

Hotels and Restaurants of the Czech Republic and Association of Chefs and Confectioners of the 

Czech Republic which name is Czech Specials. The aim of project is to remind tradition of Czech 

gastronomy and to propagate Czech Republic as interesting destination for foreign and local visitors. 

For gastronomic facilities which entered in this project is this also possibility of free propagation their 

services which can bring them more guests. The total number of certified restaurants is 359 now but 

this bachelor work will be focused on approximately 25 restaurant in Brno only. 

 

Řezáč, Jakub 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Kartografické zpracování map pro cestovní ruch – tematická mapa vybrané 

oblasti / Cartographic mapping for tourism – thematic map of the selected area 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček  

 

 

Anotace 

Bakalářská práce „Kartografické zpracování map pro cestovní ruch – tematická mapa vybrané oblasti” 

vychází zejména z oblasti tematické kartografie. Náplní tematické části je tedy objasnit a popsat 

základní informace důležité k pochopení obecné kartografie a jejího významu pro společnost. 

Kartografie, základní pojmy, ale zejména provázanost a potřeba koexistence kartografie s cestovním 

ruchem, se staly hlavním pilířem úvodní části bakalářské práce. Záměrem naplnění praktické části je 

tvorba konkrétní tematické mapy. Jedná se o kartografické zpracování vinařské oblasti Morava.  

K realizaci tohoto záměru slouží využití sofistikovaných geografických informačních systémů (GIS).  

V tomto případě konkrétní aplikace Google Earth. Cílem je vytvoření a aplikování mapy do systému 

cestovního ruchu a její následné využití v praxi. 

 

Anotation 

Thesis "Cartographic mapping for tourism - thematic map of the selected area " is based mainly on 

the thematic cartography. The content of the theme is to clarify and describe the basic information 

relevant to understanding the general cartography and its importance to society. Cartography, basic 

concepts, but in particular the need of coexistence cartography with tourism became the main pillar 

of the introductory part of this thesis. In this case cartographic processing of wine region Moravia. 

Sophisticated geographic information systems (GIS) are the main programs used in this thesis. In this 

particular case, Google Earth. The aim is the map creation, application to tourism system and its 

subsequent use in practice.  

 



Sedláková, Nikola 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Kupní smlouva a smlouva o dílo v Obchodním zákoníku / Purchase contract 

and works contract in the commercial code 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 
Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou kupní smlouvy a smlouvy o dílo v Obchodním 
zákoníku, jejich odlišnostmi a porovnáním. Cílem této práce je zmapovat obchodněprávní 
úpravy těchto smluv, identifikovat hraniční situace a následně určit, kdy se použije smlouva 
kupní a kdy smlouva o dílo. Dále se budu zabývat základními rozdíly mezi těmito typy smluv a 
jejich vyvozením pro důsledky podnikatele, případně doporučit typy smluv pro určité situace 
v obchodním jednání. 
 
Annotation 

This thesis deals with the theme of the Purchase Contract and contract work in  the 

Commercial Code, and comparing thein differences. The aim of this work is to map 

modifications to these contracts, commercial law, identify border line situations and then 

determine where the provisions of the purchase agreement and the contract for work. 

Furthermore, I will discuss the basic differences between these types of contracts and Their 

implications for the implication of entrepreneurs, Recommend the types of contracts for 

certain situations in business dealings. 

 

Semotam, Tomáš 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: VLIV HAZARDU NA CESTOVNÍ RUCH /The influence of hazard on tourism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

 
Anotace 

Předmětem bakalářské práce je zhodnocení vlivu hazardního průmyslu na sektor cestovního ruchu. 

První část vymezuje základní pojmy a představuje specifickou formu cestovního ruchu s názvem 

turistika hazardu.  Práce dále obsahuje informace o přínosech hazardu pro danou lokalitu, ale také 



uvádí negativní dopady, které jsou tímto průmyslem způsobeny. Další část charakterizuje, jakým 

způsobem vnímají hazard místní obyvatelé i zahraniční turisté. Tato skutečnost bude také zjišťována 

formou dotazníkového šetření. 

 

Annotation 

The goal of bachelor thesis is evaluate the influence of gambling industry on tourism. The first part is 

dealing  the basic concepts and a specific form of tourism called gambling tourism.  The work next 

includes information on the benefits of gambling for tourism, but also states negative impacts, which 

are causted by this industry. The next part describes how the hazard to perceive locals and foreign 

tourists. This actuality will be to make also in the form of a a questionnaire survey. 

 

Sendecká, Simona 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Wellness – vznik, vývoj, súčasný stav a perspektívy rozvoja z aspektu 

cestovného ruchu / Wellness – the origin, evolution, current state and prospects of 

development of the tourism aspect 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

 

Anotácia: 

Predmetom bakalárskej práce je vysvetlenie pojmu wellness, ako ekonomickej kategórie a jeho 

obsahové zameranie. Prvá časť je zameraná na genézu a dimenzie wellness. Genéza obsahuje vznik a 

vývoj wellness vo svete, kde je vysvetlený význam wellness pre rozvoj cestovného ruchu v destinácií. 

Dimenzia obsahuje rozmery, ktoré sú potrebné pre zdravý životný štýl. V druhej časti je vysvetlený 

rozdiel medzi kúpeľným a hotelovým wellness. Ďalej sú vyjadrené piliere wellness a druhy procedúr. 

V poslednej časti sú využité fakty a zozbierané dáta z hotelov, pri ktorých je viditeľný rozdiel 

jednotlivých služieb wellness. 

 

Annotation: 

The goal of the submitted bachelor thesis is to explain the concept of wellness as an economic 

category and its content focus. The first part focuses on the genesis and dimension of wellness. The 

genesis contains the origin and development in the world of wellness, which describes the 

importance of wellness for the development of tourism destinations and dimensions contains 

dimensions, which are necessary for a healthy lifestyle. The second part explains the difference 

between a spa and wellness hotel. Further expressed wellness pillars and types of treatments. In the 

last part are used facts and data collected from hotels, where there is a noticeable difference in 

wellness services. 

 



Sommerová, Petra 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Strategie vybraného restauračního zařízení / Strategy of the selected 

restaurant 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

 

Anotace 
Tématem bakalářské práce je popsání Strategie vybraného restauračního zařízení. Práce 
bude rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické, přičemž část praktická bude pro práci 
významnější. Teoretická část se bude zabývat vymezením pojmu strategie a jejím zařazením 
mezi ostatní disciplíny. Cílem bude poukázat na důležitost strategie a stručně popsat její 
tvorbu. Praktická část se bude věnovat strategii vybraného restauračního zařízení, konkrétně 
restauraci Santorini Zábřeh. Nejobsáhlejší částí bude navržení strategie pro restauraci. 
Zjištění potřebných informací bude provedeno na základě rozhovoru s majitelem restaurace, 
při navrhování strategie bude použita SWOT analýza. 
Annotation 
The theme of a bachelor thesis is review of the Strategy of the selected restaurant. Bachelor 
thesis will be divide into two parts – the theoretical and the practical one. The main focus 
will be place on the practical part which is more comprehensive. Theoretical part will 
describes the concept of the strategy and also what are the interactions of strategy with 
other disciplines. The target will be to show how much is strategy important and concisely 
describes how is strategy make. Practical part will describes the strategy of the selected 
restaurant, specifically Restaurant Santorini in Zábřeh. The most comprehensive part will be 
suggesting the strategy for the restaurant. The informations will be found by the interview 
with a manager of restaurant, by the suggestion strategy will be use SWOT analysis. 
 

Stará, Jana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Provoz malého podniku a HACCP / Operation of a small business and 

HACCP 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

 



Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Provoz malého podniku a HACCP“ je přezkoumání možnosti 

zavedení HACCP v malém podniku s vyústěním konkretizace na příkladu kavárny – bistra 

Dobrá zastávka v Brně. První část je zaměřena teoreticky na obecnou rešerši k tématu, 

vymezení základních pojmů týkajících se HACCP, kritických bodů, analýzy rizik a platné 

legislativy. V druhé části bude prakticky popsán postup zavedení HACCP v malém podniku, 

vymezena rizika v konkrétním zařízení, stanovení kritických bodů a systému jejich sledování, 

popsány ověřovací postupy, nápravná opatření a vytvořena dokumentace systému HACCP.  

 

Annotation 

The main subject of this bachelor thesis called “Operation of a small business and HACCP” is 

the review of possibilities of implementation of HACCP in a small business with the reset in 

concretization in an example of the cafe-bistro “Dobrá zastávka“ in Brno. The first part 

concentrates on theory and general search of the topic, specification of basic concepts of 

HACCP, critical points, risk analysis and legislation in operation. In the second part, which 

concentrates on the practice, the author will describe the procedure of implementation of 

HACCP in the small business, risk specification in the concerned establishment, specification 

of critical points and the system of monitoring of these points, there will be described 

verification procedures, corrective steps and as the result there will be created 

documentation of HACCP system. 

 

Stehlík, Pavel 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Podnikatelský plán a strategie podniku v oblasti cestovního ruchu / 

Business plan and strategy of company in tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na navržení vlastního podnikatelského plánu společnosti, která 

bude nabízet vinařskou turistiku po jižní Moravě. Ale také na tvorbu strategie vedoucí 

k dosažení stanovených cílů. V teoretické části je vymezen podnikatelský plán a strategie. 

Praktická část se zabývá formulací vlastního podnikatelského plánu a vlastní strategie 

společnosti, a to na základě teoretických znalostí. V rámci navrhovaného podnikatelského 

plánu jsou zde provedeny analýzy prostředí, převážně SWOT a PEST. Součástí práce je i návrh 



marketingu, obchodního plánu a managementu hotelu. Práce vyúsťuje do ekonomického 

vyhodnocení daného podnikatelského plánu. 

Annotation 

This thesis focuses on designing your own company's business plan, which will offer wine 

tourism in South Moravia. But also for the creation of strategies for achieving the objectives. 

In the theoretical part defines a business plan and strategy. The practical part deals with the 

formulation of a business plan and its own strategy, based on theoretical knowledge. The 

proposed business plans are analyzed for the environment, mainly SWOT and PEST. The 

work also includes design marketing, business plan and management of the hotel. The study 

leads to the economic evaluation of the business plan. 

 

 

Stratil, Martin 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Kongresový turismus a kongresové hotely v České republice /  Congress 

Tourism and Congress Hotels in the Czech republic 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Marek Záboj, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Kongresový turismus a kongresové hotely v České republice“ je 

zhodnotit současnou situaci kongresové destinace Ostrava a činnost kongresových hotelů. První část 

se zaměřuje na charakteristiku kongresového cestovního ruchu. Další část představuje organizaci 

Czech Convention a atraktivity Moravskoslezského kraje. Třetí část se zabývá vyhodnocením 

marketingového výzkumu, který byl proveden ve vybraných kongresových hotelech. V závěrečné 

kapitole jsou uvedeny návrhy na zlepšení jednotlivých předpokladů pro rozvoj kongresového 

cestovního ruchu a je navržena vlastní kongresová akce. 

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis „Congress Tourism and Congress Hotels in the Czech 

republic“ is to summarize actual situation of the congress destination Ostrava and activities of 

congress hotels.  The first part focuses on the characteristics of congress tourism. Next section 

presents the organization Czech Convention a attractiveness of the Moravian-Silesian Region. The 

third part deals with the evaluation of marketing research, which was cunducted in selected congress 

hotels. The final chapter provides suggestions for improvement of conditions for the development of 

tourism and the convention is projected own congress action. 

 

 



Stříbrná, Michaela 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Význam vlákniny ve výživě člověka / Název práce v angličtině: Importance 

of Fibre in Human Nutrition 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. 

 

Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou vlákniny potravy - jejím složením a doporučeným 

příjmem, působením na lidský organismus, zastoupením v potravinách a vlivem na civilizační 

choroby. Cílem práce je pomocí analýzy vybraných restauračních zařízení z oblasti Brno-střed 

(východ) zhodnotit zastoupení potravní vlákniny v denních menu. Data sesbíraná za časové 

období jeden měsíc jsou vyhodnocena a porovnána s výživovými doporučeními pro 

jednotlivé skupiny obyvatelstva. Na základě analýzy je vytvořen návrh na jejich úpravu 

z hlediska vyššího zastoupení vlákniny v nabízených pokrmech.  

 

Annotation: 

This thesis concerns a problem of dietary fibre – its constitution and the recommended 

intake, the effects on the human body, its representation in foods and its impact of lifestyle 

diseases. The main goal is to analyse the daily menu of certain restaurants in Brno-centre 

(east) and assess the representation of the dietary fibre. The results collected over one 

month are being evaluated and compared with the nutritional recommendations for groups 

of population. Based on this results is made a suggestion for its modification or 

improvement. 

 

Svobodová, Veronika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Štandardizácia ubytovacích služieb v cestovnom ruchu / Standardization of 

accommodation services in tourism  

Vedoucí bakalářské práce: RNDR. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Ing. Barbora Kovaříková 

 



Anotácia:  
Bakalárska práca sa zaoberá štandardizáciou ubytovacích služieb v Českej republike. V prvej 
časti sa preberajú dané pojmy štandardov najmä podľa zákonov. Druhú časť charatkerizuje 
reálne dodržiavanie štandardov a kvalitu poskytovaných služieb vo vybranom hoteli. Tu sa 
porovná skutočnosť s teóriou. Tretia časť bakalárskej práce je venovaná prípadnej pomoci a 
zlepšeniu poskytovaných štandardov a kvality služieb.  
 
Annotation:  
Bachelor thesis deals with the standardization of accommodation in the Czech Republic. In 
the first part are discussed the concepts of standards in particular under the law. The second 
part defines real standards compliance and quality of service provided at the selected hotel. 
Here we compare the theory with the reality. The third part of the thesis is dedicated to 
assisting, and improvements of standards and quality of service. 
 

 
Šafránek, Dominik 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Kvalita gastronomie v obchodních centrech / Quality of gastronomy in 

shopping centers 

Vedoucí Bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Jan  Hrabě, Ph.D. 

 
Anotace: 

Tato práce si klade za cíl zhodnotit kvalitu gastronomie v obchodních centrech v městě Brně. Na 

základě vybraných kritérií v práci dojde ke srovnání a následnému vyhodnocení nabízených produktů 

v oblasti gastronomie, kde bude zohledněna nejen kvalita, ale také prostředí či způsob servisu. 

Základem vyhodnocení bude osobní ochutnávka nabízených produktů a následný komentář k 

nabídce. V práci bude zohledněna i nabídka zdravé výživy, z které bude vyvozena následná kritika či 

doporučené zlepšení. Na závěr bude pomocí grafů vyhodnocena kvalita gastronomie v obchodních 

centrech v městě Brně. 

 

Annotation: 

This thesis aims to evaluate the quality of gastronomy in shopping centers in Brno. Based on selected 

criteria in the thesis will be compared and the subsequent evaluation of the products offered in the 

field of gastronomy, where Taking into account not only the quality but also the environment or way 

of service. The basis of evaluation will be a personal tasting of the products offered and the 

subsequent comments to offer. The thesis will be taken into account and offer a healthy diet, which 

will be deduced from the subsequent criticism or recommended improvements. The conclusion will 

be evaluated with graphs quality gastronomy in shopping centers in the city of Brno.  

 



Šafránek, Petr 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Finanční analýza podniku ubytovacích služeb / Financial analysis business 

of accommodation services 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je na základě finanční analýzy stanovit výkonnost podniku služeb a 

nastínit příčiny stavu a předpokládaný vývoj podniku. První část je zaměřena na uvedení do 

problematiky a určení důvodu výběru tématu, vymezení metod při zpracování a v neposlední řadě i 

přínos. Druhá část vymezuje základní pojmy a různé přístupy k finanční analýze i analýzu nástrojů 

finanční analýzy, kde je kladen důraz na nástroje použité později v praktické části. Další část profiluje 

podnik nejen podle zařazení OKEČ, dále i pak řeší finanční analýzu podniku pomocí definovaných 

nástrojů v teoretické části a zejména jejich výsledků i s autorovými doporučeními ke zlepšení 

hospodaření. V poslední části jsou uvedeny cíle této práce vč. stěžejních záměrů a celkové 

zhodnocení. 

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis is based on financial analysis to determine business 

performance services and outline the reasons for the state of and outlook for the company. The first 

part focuses on the introduction to the problems and determines the reason for the selection thesis, 

defining methods for processing and also benefits. The second part defines the basic concepts and 

different approaches to the analysis of financial analysis and financial analysis tools, with an 

emphasis on the tools used later in the practical part. Another part of the profiled company not only 

according to NACE classification (OKEČ), and then deal with further financial analysis of the company 

using the tools defined in the theoretical part and in particular their results and author's 

recommendations to improve operations. In the last part listed the objectives of this thesis incl. key 

objectives and overall evaluation. 

 

Šebková, Monika 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Výživa při prevenci a léčbě rakoviny tlustého střeva / Nutrition in the 

prevention and treatment colorectal karcinom 



Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza CSc., Dr.h.c. 

Oponent baklářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu se zaměřením na výživu a 

faktory životního stylu při prevenci a onemocnění rakoviny tlustého střeva. Věnuje se stavbě a funkci 

tlustého střeva, definuje kolorektální karcinom, poukazuje na vnější rizikové faktory a dále rozvádí 

působení určitých složek potravy a poživatin jako prevenci vzniku kolorektálního karcinomu. Věnuje 

se také dietním opatření při léčbě rakoviny tlustého střeva. Výzkum je zaměřen na dodržování 

zdravého životního stylu, na znalosti veřejnosti o kolorektálním karcinomu a zkvalitnění stravování. 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with the issue of colorectal cancer, with a focus on nutrition and lifestyle 

factors in the prevention of disease and colon cancer. It deals with the structure and function of the 

colon, defines colorectal carcinoma, refers to the external risk factors and specifies effect of certain 

food components and savories such as prevention of colorectal cancer. It also deals with dietary 

measures in the treatment of colon cancer. Research is aimed at observance of healthy lifestyle, at 

the public awareness about colorectal cancer and at improve the quality of nourishment. 

 

Ševčíková, Ivana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Kulinářský turismus v České Republice / Culinary tourism in the Czech 

Republic 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. 

 

Anotace 

Téma bakalářské práce je kulinářský turismus v České Republice, analýzy a průzkumy možností 

kulinářského turismu jak v České Republice, tak ve světě. První část vymezuje pojem cestovní ruch. 

Ve druhé části charakterizuje kulinářský turismus, jeho vývoj a historii, potenciál kulinářského 

turismu v ČR i ve světě a kulinářské festivaly. Třetí část se věnuje návrhům, snoubení pokrmů a vína a 

jeho nezbytné existence v gastronomii, atraktivní pokrmy pro vybrané lokality. V poslední čtvrté části 

práce se věnuji možnosti spolupráce s restauračními zařízeními v cestovním ruchu a návrhu 

zážitkového dne v kulinářském turismu. 

 

 

 



Abstract 

The theme of Bachelor's thesis is the culinary tourism in the Czech Republic, analysis and exploring 

the possibilities of culinary tourism in the Czech Republic and in the world. The first section defines 

the term tourism. The second section characterize culinary tourism, his progress and history, 

potential of culinary tourism in Czech Republic and in the world and culinary festivals. The third 

section is devoted to proposial, food and wine pairings, and its necessary existence in gastronomy, 

attractive meals for selected areas. In the last fourth section of the work is devoted to the possibility 

of cooperation with dining facilities in tourism and proposal of experince day in culinary tourism. 

 

 

Šmídová, Jarmila 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Saturace vybrané kategorie ubytovacích zařízení podle krajů v České 

republice / Saturation of the given category of accommodation facilities according to regions 

in Czech republic 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Záboj Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Saturace vybrané kategorie ubytovacích zařízení podle krajů v České 

republice“ je návrh metodiky komparace vybavenosti krajů v České republice a určení saturace trhu 

v oblasti hotelnictví. První část je zaměřena na popis a charakteristiku vybraného ubytovacího 

zařízení. Ve druhé části je provedena analýza prostředí a současného stavu vybavenosti jednotlivých 

regionů v České republice z  pohledu vybrané kategorie ubytovacích zařízení. Ve třetí části je 

navržena metodika určení saturace vybrané kategorie ubytovacích zařízení v krajích České republiky a 

její implementace.  

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis: “Saturation of the given category of accommodation 

facilities according to regions in Czech Republic” is to proposal of the  methodies comparison facilities 

to regions in Czech republic and the determination of Saturation market to region of hotel industry. 

The first part is direct to description of the given category of accommodation. In the second part is 

analysis of the environment and current situation of facilities to regions in Czech republic out of look 

of the given category of accommodation facilities according. In the third part is to proposal of the 

methodies to saturation accommodation facilities according to regions in CZ and her implement. 

 

 



Štěpánová, Petra, DiS. 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Marketingová komunikace zařízení pohostinských a ubytovacích služeb / 

Marketing communication of enterprise of catering and accommodation service 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci Restaurace Na hradbách ve městě 

Uničov.  

V první části je teoreticky popsán všeobecně marketing, marketingový mix a především marketingová 

komunikace. V praktické části této práce je podnik detailně představen a je zde provedena analýza 

jednotlivých nástrojů marketingové komunikace v porovnání s konkurencí. 

V poslední části práce jsou navržena doporučení na odstranění zjištěných problémů a jejich 

nedostatků. 

 

Annotation 

The thesis concentrates on marketing communications of the restaurant „Na hradbách“ located in 

the town of Uničov. 

The first part deals with theory of marketing, as well as marketing mix and marketing 

communications in particular. In the practical part of the thesis the business is introduced     and 

described in detail. This part also contains analysis of certain tools of marketing communications in 

comparison with competitors. 

The last part of the thesis introduces useful suggestions to eliminate problems and faults that have 

been detected in the company. 

 

 

Štepanovičová, Barbora 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Analýza bezpečnosti potravín v SR ako neoddeliteľnej súčasti verejného zdravia/ 

Analysis of Food Safety in the Slovak Republic as an Integral Part of Public Health 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

 



Anotácia 

Cieľom bakalárskej práce „Analýza bezpečnosti potravín v Slovenskej republike ako neoddeliteľnej 

súčasti verejného zdravia“ je rozbor súčasného stavu bezpečnosti a kvality potravín v SR, hľadanie 

príčin problémov a návrh ich riešení. 

V teoretickej časti práca prináša prehľad najdôležitejšej legislatívy platnej na území SR 

s nadväznosťou na legislatívu EÚ. V práci sú nasledovne študované riziká narušenia bezpečnosti  

a kvality potravín pre konečného spotrebiteľa, ku ktorým môže dôjsť pri ich výrobe, spracovaní 

a skladovaní.  

V praktickej časti je rozbor  významných káuz  narušenia potravinovej bezpečnosti na území SR a v EÚ 

a ďalej vyhodnotenie dotazníkového prieskumu informovanosti o problematike potravinovej 

bezpečnosti u vybraných poskytovateľov verejného stravovania. V záverečnej časti sú navrhnuté 

odporúčania pre zvýšenie potravinovej bezpečnosti. 

 

Annotation 

The aim of bachelor thesis “Analysis of Food Safety in the Slovak Republic as an Integral Part of Public 

Health” is an analysis of the current state of food safety and quality in SR, finding the causes of their 

problems and design of solutions. 

The theoretical part of the paper provides an overview of the most important legislation  

in force in the territory of the Slovak Republic with the relationship to the EU legislation. 

Subsequently the risks of food safety and quality for the consumer which may occur in the 

production, processing and storage are studied.  

The major disruptions in the food safety in the Slovak Republic and the EU are analyzed  

in the practical part. Questionnaire-based investigation at chosen catering establishments is 

evaluated.  Recommendations for improvement of food safety are proposed in the final part. 

 

Šujan, Juraj 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Krízový manažment – prípadová štúdia / Crisis management – case study 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 

Anotácia 

Moja bakalárska práca na tému „Krízový manažment vybraného gastronomického zariadenia – 

prípadová štúdia“ sa bude venovať definícii  pojmov a činností spôsobujúcich krízové situácie, 

vysvetlenie jednotlivých fáz krízy, ich analýzy a prípadové riešenia potenciálnej krízovej situácie. 

V praktickej časti bude popisovať vybrané gastronomické zariadenie, jeho aktuálny stav, ďalej 

rozoberie príčiny, kvôli ktorým sa zariadenie dostalo do krízy. Nasleduje analýza a navrhnutie 

riešenia, ktoré by malo zmierniť alebo odstrániť negatívne vplyvy. 

 



Annotation 

My bachelor thesis on theme "Crisis Management selected culinary establishment - case study will 

discuss the definition of conceptions and actions that cause crises, explain the different phases of the 

crisis, analyzing a case solving a potential crisis situation. In the practical part will be describen 

selected culinary establishment, its current status,  will discuss the cause for which the culinary 

establishment was given to the crisis. It will follow with an analysis and propose of solutions that 

would reduce or eliminate negative impacts. 

 

Šulcová, Romana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití krajiny k animačním aktivitám na příkladu okolí hotelu v horském 

prostředí / Use of the landscape for animation activities on example of hotel in mountain 

area 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je zaměřit se na krajinu a její využití k animačním aktivitám ve 

zvoleném hotelu. Práce se v teoretické části věnuje několika obecným pojmům, které souvisí 

s tématem. Taktéž je zde část, která se zaměřuje na současné domácí i zahraniční trendy v oblasti 

animačních aktivit. Praktická část se nejdříve zabývá pohledem na aktuální nabídku animačních 

aktivit, poté předkládá návrh na realizaci animačního programového balíčku ve zvoleném hotelu 

v horském prostředí.  

 

Annotation 

Subject of this thesis is focus on the landscape and her usány for animation activities in selevted 

hotel. Theoretical part of this study is given to concepts related to theme. There is also a part that is 

focused on the current domestic and international trends in animation activities. The practical part 

deals with the actual offer of animation activies in selected hotel. Then I present my proposal for 

animation activities in selevted hotel in mountain area. 

 

Tomečková, Lenka 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Kulinářská turistika jako příležitost pro rozvoj hotelnictví /Culinary tourism 

as an opportunity for hotel development 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce s názvem Kulinářská turistika jako příležitost pro rozvoj hotelnictví je 

představit kulinářské speciality a akce ve zvoleném regionu Slovácko. Bakalářská práce je 

strukturována do teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na poskytnutí informací o 

cestovním ruchu a kulinářské turistice dále se seznámením s regionem Slovácko. V praktické části 

analyzuji kulinářské speciality a akce, které nabízí zvolený region, včetně průzkumu nabídky a 

poptávky po atraktivitách regionu. Součástí bakalářské práce je dotazníkový průzkum, který je 

zaměřen na finanční a technickou náročnost organizování akcí a spokojenost návštěvníků. 

 

Annotation 

The subject of work entitled Culinary turistics as a opportunity for growth of hotel industry is to 

introduce culinary specials and events in chosen region – Slovacko. The work is divided into 

theoretical and practical part. The theoretical part focuses on informations about touristic trade and 

culinary turistics conecting with the region of Slovacko. The practical part analyses culinary specials 

and events in chosen region including observation of supply and demand in this region. The work als 

includes questionnaries focused on financial and technical difficulties of organising culinary events 

connected with satisfaction of customers 

 

Tomša, Michal 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Tlačené propagačné materiály hotela / Hotel’s printed promotional 

materials 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. PaeDr. Ondřej Michálek 

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce „Tlačené propagačné materiály hotela“ je zameranie sa na analýzu 

tlačených materiálov v hoteli a ich použitie v podnikaní. Prvá časť práce je zameraná  na definovanie 

pojmov public relation a reklamy z hľadiska významu a použitia. Marketingový mix a komunikačný 

mix je podrobne popísaný a rozobratý pre potreby služieb v hoteli. V práci sú rozpracované spôsoby 

tlače, ako aj druhy použitého papiera pri tlači. Druhá časť práce obsahuje propagačné materiály 

vybraných hotelov. Tieto materiály sú detailne popísané po technickej, obsahovej a grafickej stránke. 



Súčasťou práce je zistenie spolupráce hotelov s turistickými informačnými centrami. SWOT analýza je 

realizovaná na základe zozbieraných údajov u vybraných subjektov. Poslednou časťou je 

vyhodnotenie zistených faktov v hoteloch a návrh na zlepšenie propagácie. 

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis: Hotel‘s printed promotional materials is focused on the 

analysis of printed materials in the hotel and their use in business. The first part deals with defining 

the terms public ralation and advertising in terms of meaning and use. Marketing mix and 

communication mix is detailed described and passed for the needs of the hotel services. In the work 

are developed printing methods promotional materials, as well as the types of paper used for 

printing. In the second part contains promotional materials of the selected hotels. These materials 

are described in detail in the technical and graphical content. This part of the work is to find the 

hotel’s cooperation with  the tourist information centres. The SWOT analysis is realized on the basis 

of data collected in selected subjects. In the final part of the  work it is the evaluation of the 

established facts hotels and proposal to improve the promotional. 

 

Treterová, Lucie 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Kvalita služeb jako nezbytná podmínka konkurenceschopnosti hotelu / 

Quality of service as a necessary condition for the competitiveness of the hotel 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá výhradně kvalitou poskytovaných služeb v hotelech a ubytovacích 

střediscích. První část práce je věnována obecným definicím a shrnutím k tomuto tématu. Druhá část 

předložené práce se zaměřuje na nabídku, poskytnutí a zlepšení služeb vybraných hotelů. Byl 

zkoumán jeden podnik, o kterém se zjišťovalo, jaká je podobnost služeb a jeho konkurenceschopnost 

v odlišných prostředích a pro odlišné klienty. Součástí práce je i následný návrh na zlepšení kvality 

služeb a lepší prosazení na trhu. 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals exclusively with the quality of services provided in hotels and 

accommodation centres. The first part is devoted to general definitions and a summary to this 

theme. Second part of the thesis is focused on the offer, provide and improvement of services 

selected hotels. One company was examined and looked into how is the similarity of services and its 

competitiveness in different environments and for different guests. Part of the thesis is the following 

proposal to improve the quality of services and better enforcement on the market. 

 



Vaculík, Jiří 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Corporate design v hotelové praxi / Corporate design practice in the hotel 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

Oponent bakalářské práce: doc. PaeDr. Ondřej Michálek 

 

Anotace 

Cílem této bakalářské práce bude zmapovat, popsat a navrhnout zlepšení marketingu vybraného 

hotelového zařízení. Teoretická část se bude zabývat problematikou corporate design v 

marketingovém mixu a vymezením souvislostí s komunikačním mixem. Praktická část se zabývá 

korporátním vzhledem, hodnocením webových stránek a celkovým vystupováním společnosti na 

trhu. Nastínění slabých a silných stránek za pomocí řízeného rozhovoru se zástupcem hotelu. 

Formulace možných variant zlepšení v návrhové části práce. 

 

Annotation 

The purpose of this bachelor thesis is to analyse, describe and suggest improvements of marketing in 

selected hotel. The theoretical part discusses corporate design in marketing mix and definition of 

relations with communication mix. The practical part is focused on corporate design, evaluation of 

websites and behaviour of company on the market. Presentation of strengths and weaknesses, by 

interview of company representative and criterial evaluation. Suggestions of improvements are in 

the conclusion of thesis. 

 

Vaňková, Kateřina 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Informační systémy cestovního ruchu obcí s rozšířenou působností / 

Tourism information systém of district of administration 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 

Informační systémy cestovního ruchu obcí s rozšířenou působností 

Předmětem bakalářské práce Informační systémy cestovního ruchu obcí s rozšířenou působností je 

zhodnotit prezentaci obcí s rozšířenou působností. První část je zaměřena na využití internetu a 

webových informačních systémů. V druhé části je na základě statistického šetření rozebrána 



dostupnost informací o cestovním ruchu na webových stránkách obcí s rozšířenou působností.  

V poslední části jsou navrženy způsoby,  jak dosáhnout ještě vyšší kvality v oblasti cestovního ruchu 

na webových stránkách. 

 

Annotation 

Tourism information system of district of administration 

The goal of the submitted bachelor thesis: Tourism information system of district of administration is 

to evaluace the presentation of district of administration. The first part is focused on the use of the 

internet and web information systems. The second part is based on a statistical survey analyzed the 

availability of information on tourism websites of mucipalities with extended powers. In the last part  

suggest ways to achieve an even higher quality of tourism on the website. 

 

Varmužová, Romana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: VITAMÍNY ROZPUSTNÉ VE VODĚ / WATER-SOLUBLE VITAMINS 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 

 

Anotace 

Ve své bakalářské práci se zabývám vitamíny rozpustnými ve vodě, jejich vlivem na organizmus a 

výživu, jejich funkcí, zastoupením v potravinách a správnou kulinární úpravou.  

V první části se zabývám klasifikací a popisem jednotlivých vitamínů, zjištěním doporučených dávek, 

nalezením a zhodnocením pozitivních faktorů každého z nich a zároveň popisuji důsledky nedostatku 

vitamínů a možnosti jejich doplňování do stravy. V další části se zabývám problematikou kulinární 

úpravy potravin a jejím vlivem na vitamíny, stejně tak jako následného uchovávání potravin se 

snahou maximalizovat zachování vitamínů. Nakonec se snažím teoretické poznatky shrnout do 

souboru pravidel a doporučení, podle kterých lze zpracovávat potraviny s minimálním 

znehodnocením obsažených vitamínů. 

 

Annotation 

The first part focuses on classifying and describing the individual vitamins, specifying the 

recommended intakes, finding and evaluating the positive effects, while also describing the 

consequences of vitamin deficiencies and the possibilities of vitamin intake in the form of dietary 

supplements. The second part of the thesis covers the themes of culinary preparation of foodstuffs, 

its impact on vitamins, and subsequent storage of food in order to maximize the preservation of 

vitamins. The final part summarizes the theoretical information into a set of rules and 

recommendations on how to process foodstuffs with minimum loss of vitamin content. 

 

 



Večeřa, Jiří 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza nabídky služeb wellness ve vybraném kraji České Republiky / 

Analysis of wellness services suply in the chosen region of Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.  

 

Anotace: 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje zpracování podnikatelského záměru vytvoření wellness 

centra na základě výsledků analýzy nabídky a poptávky týkajících se této služby v konkrétní lokalitě v 

městě Brně.  Cílem práce je tedy analýza nabídky služeb wellness v dané lokalitě a spádovém území, 

analýza potenciální poptávky, která by měla vymezit i zaměření konkrétního wellness centra a 

analýza souvisejících problémových oblastí s následným vytvořením podnikatelského plánu pro nové 

wellness centrum. 

 

Annotation: 

This bachelor thesis deals with the processing of a business plan a wellness center based on the 

results of analysis of supply and demand on the service in a particular location in the city of Brno. The 

aim is to analyze the offer wellness services in the area and the community, analysis of potential 

demand, which should define the orientation of individual wellness and analysis of problem areas 

associated with the subsequent creation of a business plan for a new wellness center. 

 

 

Verbová, Eva 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Poptávka po animačních službách ve vybraném hotelu / Demand of 

animation services in selected hotel 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jana Štofilová CSc. 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 

 

 



Anotace  

Hlavním tématem práce je popsání dané poptávky hostů v hotelu a poskytnutí možných zlepšení, tak 

aby se zde poptávka plně shodovala s nabídkou. Úkolem této práce je také seznámit s animační 

činností, jak odborníky a studenty z oblasti cestovního ruchu, tak i neodbornou veřejnost. Je zde 

rozebrán konkrétní animační program vybraného hotelu – kompletní denní i večerní animace. 

Praktická část práce analyzuje rozsah a strukturu nabízených animačních služeb a míru uspokojení 

zkoumaných potřeb návštěvníků. Na základě SWOT analýzy navrhne opatření na zlepšení daného 

stavu a navrhne balík animačních služeb odpovídajícím požadavkům poptávky. 

 

Annotation 

The main topic of this thesis is to describe the demand of guests in the hotel and provide possible 

enhancement in order to fully coincide the demand with the supply.The aim of this thesis is to make 

not only the specialist and student from the tourist trade area but also unqualified public acquainted 

with the animation activities. The particular programme of the chosen hotel is here analysed - 

complete day and evening animation schedule. Practical part of thesis analyse range and structure of 

the offered animation services and the degree of satisfaction examined requirement of quest. On the 

basic of the SWOT analysis is designed measure for improvement of current conditions and also 

suggest animation services corresponding with the requirement of demand. 

 

Veselý, Miroslav 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Možnosti využití technických památek na vybraném území / Possibilities of 

usage of technical monuments in the selected Area 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá technickými památkami Jihomoravského a Zlínského kraje a jejich 

významem pro cestovní ruch. Cílem práce je navrhnout možnosti dalšího rozvoje k rekreačnímu 

využití Baťova kanálu. Tato práce obsahuje možné způsoby ochrany památek se širším zaměřením na 

Baťův kanál. Je zde popsána historie Baťova kanálu a jeho vývoj do současnosti. V práci jsou uvedeny 

možnosti, jak do této lokality přilákat více turistů. Součástí je marketingový výzkum prováděný 

formou osobního dotazování. Výsledky výzkumu a návrhy na využití by mohly být přínosem pro 

management Baťova kanálu. 

 

Annotation 

The Bachelor´s work is dealing with the technical sights of South Moravia Region and Zlin Region and 

their importace for tourism.The work sets the target to propose  possibilities of the next 

development for holiday use of Baťa Canal. This work also contains some potential ways of care and 



protection of historical sights especially Baťa Canal. The history of  Baťa Canal and its development to 

nowadays are described in the work. There are introduced possibilities of making this region more 

attraction for tourists. The marketing research made by questionnaire survey is incorporated in this 

work. The results of this research can be used for management of Baťa Canal. 

 

Vilímková, Tamara 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu  v periferních mikroregionech / 

Sustainable Tourism Development in peripheral Micro-regions 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček  

 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu v periferním 

Mikroregionu Ostrožsko. Vymezením použitých pojmů se zabývá ve své teoretické části, konkrétně v 

 prvních dvou částech. Zázemí samotného mikroregionu Ostrožsko je blíže určeno v části třetí. 

Analýza regionálního rozvoje cestovního ruchu je specifikována v praktické části, která byla doplněna 

dotazníkovým šetřením u občanů, návštěvníků i představitelů mikroregionu. Výzkum ústí v konkrétní 

návrhy na praktická opatření pro zlepšení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu 

v mikroregionu. 

 

Annotation 

This final Thesis is focused on sustainable tourism development in peripheral Microregion  Ostrozsko. 

By defining the terrms used in dealing with its theoretical part, namely, the first two parts. Facilities 

microregion Ostrozsko itself is specified in the third part. Analysis of regional tourism development is 

specified in the practical part, which was supplemented by a questionnaire survey among citizens, 

visitors and representatives of the micro-region. Research results in specific proposals for practical 

measures to improve the sustainable development of tourism in the micro-region. 

 

Vlčková, Pavlína 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Pojistná smlouva životního pojištění v ČR  / Life insurance contact in the  

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr David, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Roman Ptáček, Ph.D. 



Anotace  

Předmětem bakalářské práce je na základě teoretické a praktické analýzy charakterizovat životní 

pojištění. V první části je uvedena základní charakteristika životního pojištění, jeho produktů a 

historického vývoje na území České republiky. Druhá část je pak již zaměřena na srovnání konkrétních 

produktů životního pojištění po stránce teoretické. V rámci třetí a poslední části této práce dochází 

ke srovnání zvolených produktů u vybraných pojišťoven.  

 

Annotation  

The aim of the thesis is to describe life insurance, based on a theoretical and practical analysis. The 

first part defines the basic features of life insurance, its products and the historical evolution of 

insurance in the Czech Republic. The second part focuses on the comparison of the current life 

insurance products from the theoretical point of view. A comparison of chosen products from 

selected insurance companies can be found in the third and final part. 

 

 

Voborník, Pavel 

Rok obhajoby: 2013 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Poměr vnitrostátního a unijního práva / The Legal Relationship between 

the EU Law and National Law 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá poměrem vnitrostátního práva k právu unijnímu s cílem vyměření 

aktuálních problémů souvisejících s aplikací práva EU. Vychází z teoretického rozboru vnitrostátního, 

mezinárodního a unijního práva a následného zakotvení v primárním právu 

a judikatuře Soudního dvora EU. Charakterizuje klíčové principy vnitrostátní aplikace unijního práva, 

zásadu přednosti a zásadu přímého účinku. Pozornost je věnována především principu přednosti 

v judikatuře národních ústavních soudů, především však těm případům, kdy ústavní soudy nastavily 

této zásadě určité limity a meze. Výklad je doplněn o příklady z praxe, je zde zmíněna i kauza tzv. 

slovenských důchodů. 

 

Annotation 

The thesis deals with the relationship between domestic legislation and the legislation of the 

European Union. The aim of the thesis is to assess current problems related to application the 

European Union legislation. It works on a theoretical analysis of domestic, international, and 

European Union law and the consequent incorporating into the primary law and jurisprudence of the 

Court of Justice of the European Union. It characterizes the key principles of the domestic application 

of the law of the European Union, the principle of priority and the principle of direct effect. It 

concentrates primarily on the cases, when the constitutional courts set up certain limits and 



boundaries to this principle. The explication is supplemented with examples including the case of 

„Slovak pensions“. 

 

Vojt, Maroš 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Image a identita konkrétneho hotela / Image and identity of specific hotel 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing Viestová Kristína CSc. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Lucia Folvarčíková 

 

Anotácia: V našej záverečnej bakalárskej práci pod názvom „Image a identita konkrétneho hotela“ 

sme sa rozhodli venovať pojmom ako image a identita, objasnenie významu, ich históriou ako sa 

vzájomne ovplyvňujú. Cieľom práce je zistiť terajší image a identitu hotela Holiday Inn Bratislava, či 

má rovnakú alebo odlišnú  komunikáciu so zákazníkmi ako zvyšok franchisy vzhľadom na polohu 

hotela a navrhnúť vhodné zlepšenia. Bakalárska práca je členená na tri časti. V prvej časti sa 

zaoberáme teoretickou stránkou problematiky, ktorú čerpáme z odbornej literatúry a v druhej sa 

snažíme analyzovať image a identitu reťazca Holiday Inn preskúmaním jeho minulosti, pozíciou na 

trhu a marketingu. Charakterizujeme tu aj hotel Holiday Inn Bratislava a preskúmame jeho image za 

pomoci dotazníku. V tretej časti sa snažíme navrhnúť rôzne zlepšenia, ktoré by mohli hotelu pomôcť 

na prehĺbenie imagu a identity u ich klientov. Počas práce sme absolvovali odborné konzultácie 

s naším vedúcim bakalárskej práce. 

 

Annotation: In ours final bachelor work, which is called „Image and identity of specific hotel“,  we 

decided to deal with terms as image and identity, to clarify the meaning, their history and 

interaction. The goal of this work is find out nowadays image and identity of Holiday Inn Bratislava 

hotel, if it has the same or different communication with customers as the rest of franchise relative 

to the position and propose various improvements. The bachelor work is divided into the three parts. 

In the first part we deal with theoretical aspects of the dilemma, which we draw from literature and 

in the second we try to analyze image and identity of the hotel chain Holiday Inn by investigating its 

history, position in market and marketing. I characterize here hotel Holiday Inn Bratislava and 

investigate its image and identity with  a questionnaire. In the third part I try to propose various 

improvements, which could help hotel to improve image and identity for clients. During the work we 

have completed consultations with our leader of bachelor work. 

 

Vykydalová, Aneta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  



Bakalářská práce: Analýza působení zahraničních hotelových řetězců v ČR/ Analysis of 

Foreign Hotel Chains in the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 

 
Anotace  
V bakalářské práci bude řešena problematika vstupu podnikatelského subjektu na cizí 
teritoriální trh. Zaměřena je na působení zahraničních hotelových řetězců v České Republice 
a následně pomocí dostupných analýz je ucelen pohled na problematiku.  
 
Annotation  
The bachelor thesis will deal with the issue of entry for foreign business entity territorial 
marketing. It focuses on the effect of international hotel chains in the Czech Republic and by 
using the available analyzes is a comprehensive look at the issue. 
 
 
Zechmeisterová, Barbora 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Projekt založení gastronomického podniku / Project establishment of 

gastronomic company 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

 
Anotace 

Bakalářská práce si klade za cíl zpracování podnikatelského záměru pro vstup nového ubytovací 

zařízení „Penzion vinařské turistiky Ivaň“ na trh Jižní Moravy. První část se zaměří na základní 

teoretická východiska podnikání a nastíní strukturu podnikatelského plánu. V praktické části bude 

práce vycházet z provedených analýz trhu a možností financování, vymezí nezbytné úkoly a podmínky 

pro vznik ubytovacího a stravovacího zařízení. Cílem bude dosažení takového výsledku, aby realizace 

záměru uspěla v současném silném konkurenčním prostředí. Tyto skutečnosti budou zapracovány do 

konkrétního podnikatelského plánu, který se stane prvním podkladem pro realizaci budoucí 

podnikatelské činnosti autorky této práce.  

 

Annotation 

The Bachelor’s Thesis is aimed at elaboration of a business plan for entry of a new accommodation 

facility "Pension wine tourism Ivaň" on South Moravian market. The first part will focus on the 

fundamental theoretical business structure and outline business plan. In the practical part of the 

work, which will be based on the analysis of the market and funding options, will define the 



necessary tasks and conditions for accommodation and catering facilities. The aim will be to achieve 

that result that the implementation of the project will succeed in today's highly competitive 

environment. These facts will be incorporated into a concrete business plan, which will become the 

first basis for the realization of future business activities of the author of this work. 

 

 

Zigová, Beáta 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Korupční cestovní ruch jako forma pseudoturismu na 

příkladu České republiky / Corruption Tourism as a Form of Pseudotourism in the Case 

of the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Markéta Václavková 

 

Anotácia 

Moja bakalárska práca s názvom Korupční cestovní ruch jako forma pseudoturismu na příkladu České 

republiky je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsah teoretickej časti práce spočíva v 

spracovaní prehľadu aktuálnych trendov nepravých foriem cestovného ruchu s užším zameraním sa 

na novodobý fenomén na poli českého, ale i svetového turizmu, teda na korupčný cestovný ruch. 

Náplňou praktickej časti je realizácia kvalitatívneho výskumu, založeného na vnorenom pozorovaní 

pri účasti na jednej z informačno-poznávacích túr. Praktickú časť doplňuje rozhovor s autorom 

myšlienky korupčného turizmu a jedným z majiteľov cestovnej agentúry Corrupttour. Posledná časť 

je venovaná modelovému návrhu tematického zájazdu na príklade mesta Brna. 

 

Annotation 

My bachelor thesis entitled Corruption Tourism as a Form of Pseudotourism in the Case of theCzech 

Republic is devided into theoretical and practical part. The content of the theoretical part of the 

thesis consists of obtaining an overview of current trends in pseudo forms of tourism with closer 

focus on modern phenomenon in the field of Czech as well as international tourism, thus corrupt 

tourism. Contents of the practical part is realization of a qualitative research, based on nested 

observations by attending one of the information-cognitive tours. Practical part is complemented by 

the interview with the author of the idea of corrupt tourism and one of the owners of the travel 

agency Corrupttour. The last part is devoted to the model design of a thematic tour in the case of the 

city of Brno. 

 

 

 

 



Železníková, Hana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářské práce: Mykotoxiny produkované plísněmi v potravinách a jejich vliv na zdraví 

člověka / Mycotoxins produced by molds in foods and their impact on human health 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Zdeněk Málek. Ph.D. 

 
Anotácia 

Predmetom tejto bakalárskej práce sú mykotoxíny a ich vplyv na zdravie človeka. V úvode sa práca 

zaoberá históriou mykotoxínov, ich postupným objavovaním a objavovaním samotného vplyvu na 

naše zdravie. V druhej časti sa práca orientuje na významné mykotoxíny, teda na tie najznámejšie 

druhy a tiež na ich výskyt v potravinách. Tretia časť je venovaná toxickým účinkom mykotoxínov a ku 

koncu sa bakalárska práca venuje ochoreniam vyvolaným mykotoxínmi, prevencii výskytu 

mykotoxínov a v úplnom závere sa práca orientuje na vyvodenie záveru pre prax. 

 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis are mykotoxins and their effect on human health. In the 

beginning the work is dealt with the history of mycotoxins, with their gradual discovering and 

discovering of the effect on our health. In the second part, the work is focused on the most 

important mycotoxins, the most well-known kinds and also on their presence in food. The third part 

is devoted to toxic effects of mycotoxins and the final part of the bachelor thesis is devoted to 

diseases caused by mycotoxins, prevention of mycotoxin´s presence and in the end the work is 

focused on conclusion for practise. 

 

Žemlová, Romana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Lázeňství v České Republice / Spa tourism in Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliášová, Ph.D. 

 

Anotace: 

Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení současného stavu lázeňského cestovního ruchu v České 

republice z hlediska účasti pacientů na lázeňské léčbě po změně indikačního seznamu, který 

stanovuje podmínky, za jakých okolností mohou lidé podstupovat plně hrazenou lázeňskou péči. 



Práce hodnotí názory na nové podmínky účasti na léčbě. Práce má také praktický význam pro 

spolupráci soukromého a státního sektoru v oblasti lázeňského cestovního ruchu. 

 

Annotation: 

The thesis is focused on the evaluation of the current state of spa tourism in the Czech Republic in 

terms of patient participation in the spa treatment after changing list of indications, which sets out 

the conditions under which circumstances people can undergo fully-paid spa treatment. Work 

assesses views on the new conditions for participation in treatment. The work also has practical 

importance for cooperation between private and public sector in the spa tourism. 

 

Živická, Ivana 

Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Customer relationship management a jeho aplikácia / Customer 

relationship management and its application 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D.  

 

Anotácia 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou úrovne CRM vo vybraných ubytovacích zariadeniach na 

území Slovenskej republiky a Švajčiarska. Prvá časť sa venuje  

objasneniu teoretických poznatkov týkajúcich sa pojmu „Costumer relationship management“. Druhá 

časť je zameraná na identifikovanie stavu implementácie CRM 

vo vybraných hotelových zariadeniach v lokalitách Vysoké Tatry a Bernské Alpy. V tretej časti je na 

základe komparácie spôsobov aplikácie CRM v skúmaných ubytovacích zariadeniach a uvedenou 

teóriou, predstavený návrh doporučení.  

 

Annotation 

Bachelor thesis deals with the problem the level of CRM in selected accommodation facilities in the 

Slovak Republic and Switzerland. The first part focuses on the clarification of theoretical knowledge 

concerning the concept of „Costumer Relationship Management". 

The second part focuses on describing the state of implementation of CRM in selected hotel facilities 

in locality of High Tatras and the Bernese Alps. In the third part is based on the comparison of 

methods of application of CRM in surveyed accommodation facilities and set theory, introduced a 

draft recommendation. 


