
Aligerová, Martina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vliv ekonomické recese na chod restaurace / Impact of Economic 

Recession on the Restaurant 

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

Oponent bakalářské práce:  prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

 

Anotace  
Bakalářská práce má název Vliv ekonomické recese na chod restaurace. Práce je rozdělena na 
teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány metody, které byly v práci 
použity. Dále je charakterizováno podnikání v gastronomii, vnější a vnitřní faktory restaurace 
a makroekonomičtí, mikroekonomičtí činitelé podniku. V praktické části je představena 
analyzovaná restaurace. Následně jsou provedeny strategické analýzy – SWOT analýza, PEST 
analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, BCG matice a Marketingový mix. Na konci této 
části je zpracován dotazník na zákazníka Ali restaurantu. Závěrem bakalářské práce jsou 
shrnuty výsledky analýz a doporučena strategie pro restauraci. Cílem práce je navrhnout 
opatření snižující negativní dopady recese na chod restaurace.  
 
 
Annotation  
Bachelor thesis is called “The influence of the economic recession on the restaurant”. The 
work is divided into theoretical and practical. In the theoretical part are described the 
methods that were used in the work. Then there are characterized the gastronomy business, 
external and internal factors of restaurant, macroeconomics and microeconomics officials of 
the company. In the practical part is presented analyzed restaurant. Then there are performed 
strategic analysis - SWOT analysis, PEST analysis, Porter's five forces model, BCG matrix and 
the marketing mix. At the end of this section is processed questionnaire on customer of Ali 
restaurant. Conclusions there are summarized the results of analyzes and recommended 
strategy for the restaurant. The aim of this work is propose measures to reduce the negative 
impact of the recession on the restaurant. 
 
 
Androsov, Alexandr 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Inkaso jako konkurenční výhoda / Debit as a Competitive Advantage 

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



Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou inkasa jako konkurenční výhody. Zabývá se 

podstatou inkasa, kterou popisuje v teoretické části práce. Vychází přitom z legislativních 

podmínek stanovených pro zabezpečování platebního styku, výhodami a nevýhodami inkasa 

a jeho působením jako nástroje platebního styku v hotelových službách. Obsahem praktické 

části je komparativní analýza zkušeností využívání inkasa jako platebního nástroje v reálných 

podmínkách fungování vybraných hotelových zařízení v České republice a v Rusku. Jejím 

základem byl kvantitativní průzkum. 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the collection as a competitive advantage. It deals with the 

nature of collection, which is described in the theoretical part. It is based on legislative 

conditions set for the provision of payment services, advantages and disadvantages collection 

and its action as an instrument of payment in the hotel services. The practical part is a 

comparative analysis of the experience of the use of debit as a payment instrument in real 

terms functioning of the selected hotel facilities in the Czech Republic and Russia. It was based 

on a quantitative survey. 

 

Anselmi, David 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Místo logistiky v cestovním ruchu a hotelnictví gastronomii / Place Of 

Logistics In Tourism, Hotel Management and Gastronomy 

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

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

 

Anotace 

Logistika má v cestovním ruchu a hotelnictví klíčové místo, které zajišťuje funkci tohoto oboru. 

Teoretická část této práce se zabývá průřezovým rozborem místa logistiky  

v hotelnictví a gastronomii. Vytvoření rešerše, která se zabývá danou problematikou, je hlavním 

nástrojem této části. Praktická část se zaměřuje na analýzu stavu využití logistiky  

v hotelnictví a gastronomii jak na území České republiky, tak i na území Evropské unie. Analýza má za 

hlavní cíl nalezení kladů a nedostatků v dané problematice a zdůraznění podílu logistiky na rozvoji v 

hotelnictví a gastronomii. V návrhové části budou na základě výsledků analýzy navrženy směry dalšího 



možného rozvoje služeb logistiky, které povedou k optimalizaci současného stavu a lepší ekonomické 

efektivnosti hotelnictví a gastronomie. 

 

Annotation 

Logistics in the tourism and hotel industry is key factor that provides the function of this discipline. The 

theoretical part of this thesis deals with cross-cutting analysis of logistics space in the hotel and 

catering. The creation of research that deals with the issues is the main tool of this section. The 

practical part focuses on the analysis of the state of exploitation of logistics in the hotel industry and 

gastronomy, both in the Czech Republic and in the European Union. The analysis has the aim of finding 

main assets and drawbacks of the issue and highlight the proportion of logistics development in 

hospitality and catering. The design section will be based on the results of the analysis proposed 

directions of possible further development of logistics services, which will lead to the optimization of 

the current situation and improve the economic efficiency of hospitality and gastronomy. 

 

Bathóová, Daniela 

Rok obhajoby: 2014, studium úspěšně absolvováno v roce 2015, udělen titul: Bc.  

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

ruch  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Podnikatelský plán na založenie cestovnej agentury / The Business Plan for 

the Establisment of Travel Agency 

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

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotace 

Predmetom bakalárskej práce je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie cestovnej agentúry. 

Je vypracovaná tak, aby mohla poslúžiť ako reálny podnikateľský plán na založenie cestovnej agentúry.  

Teoretickú časť tvorí vymedzenie aspektov podnikateľského plánu ako podkladu pre praktickú časť 

práce. V praktickej časti je základom prevedenie analýzy podmienok ovplyvňujúcich podnikanie 

v oblasti cestovného ruchu, zamerané na ekonomické aspekty a vypracovanie analýzy nákladov na 

založenie cestovnej agentúry. Následne na základe výsledkov je cieľom prevedenej analýzy navrhnúť 

postupné kroky pre zaistenie prevádzky cestovnej agentúry na základe marketingového plánu. 

Praktickú časť tvorí konkrétny podnikateľský plán so všetkými jeho potrebnými náležitosťami na 

založenie a prevádzku cestovnej agentúry. 

 

 

 



Annotation 

The subjectof thesisis to create a business plan to set up a travel agency. It is developed so that it could 

serve as a realistic business plan for setting up a travel agency. The theoretical part is defining aspects 

of the business planas a basis for the practical part of the work. The practical part is ananalysis on the 

basis of conditions affecting business in tourism, focusing on economic aspects and ananalysis of the 

costs of setting up a travel agency. Subsequently, based on the results of ananalysis on the objective 

to propose gradual steps to ensure the operation of a travel agency based marketing plan. The practical 

part consists of a concrete business plan with all the necessary formalities for the establishment and 

operationof a travel agency. 

 

Bego, Nicol 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Rezervační systémy v hotelnictví České republiky / Reservation Systems in 

the Hotel Industry of the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace  
Předmětem této bakalářské práce je zjistit problematiku rezervačních systémů a využitelnost 
daných systémů v Jihomoravském kraji. Bakalářská práce je složena ze dvou částí. Teoretická 
část charakterizuje představení rezervačních systémů v České republice, rezervační systémy, 
které jsou využitelné v menších hromadných ubytovacích zařízení. Následně zde budou 
nastíněny způsoby sběru potřebných dat a statistické šetření, které budou využity v druhé, 
praktické části. Cílem praktické části je provést průzkum využitelnosti, který bude mít povahu 
statistického šetření a vyhodnocení jeho výsledků bude provedeno s aplikací pokročilých 
statistických metod.  
 
 
Annotation 
The subject of this thesis is to determine the issue of reservation systems and the usability of 
the systems in the South Moravian Region. The thesis is composed of two parts. The 
theoretical part describes the performance reservation systems in the Czech Republic, 
reservation systems, which can be used in smaller public accommodation facilities. 
Consequently, there will outline ways of collecting the necessary data and statistical surveys, 
which will be used in the second part. The practical part is to conduct a survey of the cost, 
which will be the nature of the survey and evaluation of its results will be made with the 
application of advanced statistical methods. 
 
 

 



Benešová, Veronika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Udržitelnost cestovního ruchu v Jihoafrické republice / Sustainability of 

Tourism in South Africa 

Vedoucí bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 
 
 
Anotace  
Práce se zabývá tématem Udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Jihoafrické republice.  První 
část bakalářské práce obsahuje teoretický základ cestovního ruchu, jeho vlivů na životní 
prostředí a udržitelný rozvoj. V praktické části je popsáno geografické umístění daného území, 
předpoklady rozvoje cestovního ruchu, vypracovaná SWOT analýza a dotazníkové šetření. 
V závěru je vyhodnocení udržitelného rozvoje v dané destinaci a navržení vhodné udržitelné 
formy cestovního ruchu. 
 
Annotation  
The paper deals with the theme of sustainable tourism development in South Africa. Firstly, 
the thesis provides a theoretical basis for tourism, its impact on the environment and 
sustainable development. Secondly, the practical part describes the geographical location of 
the area as well as the prerequisites for the development of tourism. Furthermore, within the 
practical study two research methods were used, such are SWOT analysis and survey method. 
The conclusion offers the evaluation of sustainable development in the proposed area likewise 
proposes a sustainable forms of tourism. 
 
 
 

Beniaková, Denisa 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Tvorba menu ve vybrané restauraci se zaměřením se na bio produkty/ 

Creation menu in selected restaurant with focus on organic products 

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

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



Anotácia 

Témou bakalárskej práce je tvorba menu vo vybranej reštaurácii so zameraním na bio 

produkty, lepšie povedané biopotraviny. V úvodnej kapitole sú definície základných pojmov 

ako biopotraviny a s nimi spojené ekologické poľnohospodárstvo. Opísaný je význam 

biopotravín a ich vplyv na zdravie človeka. V krátkosti je predstavené značenie a kontrola 

biopotravín. V teoretickej časti sú vymedzené poznatky, ktoré sa vzťahujú k zásadám správnej 

výživy. Uvedené sú tiež spôsoby tvorby jedálneho lístka. V praktickej časti je predstavenie 

vybranej reštaurácie, ktorá je zameraná na biopotraviny. Následne je urobená analýza 

súčasného menu. V poslednej časti je návrh na nové menu. Menu je zostavené podľa 

výživových doporučení pre určité skupiny stravníkov. 

 

Annotation 

The general matters of baccalaureate is creating menu in a selected restaurant focusing on 
organic products, rather organic food. In the introductory chapter are definitions of basic 
concepts such as organic food and related ecological agriculture. There is described the 
purpose of organic foods and their impact on human health. The short is presented marking 
and controlling of organic food. The theoretical part defines knowledges relating to the 
principles of nutrition. There are listed also ways of creating the menu. In the practical part is 
introduced the selected restaurant focused on organic food. Consequently, there is analyse of 
existing menu. In the last part is design new menu. The menu is created in accordance with 
dietary recommendations for certain groups of consumers. 
 
 
Benová, Eliška 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využitie nových foriem marketingovej komunikácie v hotelierstve / The 

usage of a new marketing communication forms in Hospitality 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 
 
Anotácia 
Hlavným predmetom bakalárskej práce je predstaviť nové formy marketingovej komunikácie 
v hotelierstve. Celá bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť.  
Teoretická časť je zameraná na vymedzenie základných pojmov v marketingovej komunikácii, 
na charakteristiku komunikačného mixu a na predstavenie nových trendov v oblasti 
marketingovej komunikácie v sektore služieb. 
Praktická časť sa zaoberá analýzou súčasného stavu marketingovej komunikácie v 
trojhviezdičkovom Wellness Hoteli*** Repiská v Demänovskej doline. Analýza je vykonaná 



pomocou nástrojov marketingového  mixu, so zameraním na komunikačný mix a jeho 
nástroje. Dôležitou súčasťou je dotazníkový výskum vykonaný medzi zákazníkmi hotela a 
rozhovor s manažmentom hotela zameraný na získanie potrebných informácií o hoteli.  
Na základe výsledkov analýzy sú vypracované návrhy a odporúčania na zavedenie nových 
foriem marketingovej komunikácie vo Wellness Hoteli*** Repiská v spolupráci s 
manažmentom hotela. 
 
Annotation 
The aim of Bachelor work is to present new forms of marketing communication in Hospitality. 
This Bachelor work consists of two parts. The first part is theoretical and the second part is a 
practical one. 
The theoretical part focuses on basic concepts of marketing communication, on characteristic 
of communication mix and on presentation of new trends of marketing communication in the 
service sector. 
The practical part focuses on the analysis of current state of marketing communication in 
three-star Wellness Hotel*** Repiska in Demänovska dolina. The analysis is conducted by 
tools of Hotel marketing mix in focus on the communication mix and its tools. This part 
includes research conducted among Wellness Hotel*** Repiska’s customers and interview 
with the hotel management focused on gaining information about the hotel.  
Based on results of analysis is elaborated the proposal and recommendation for using new 
forms of marketing communication in cooperation with management of Wellness Hotel*** 
Repiska. 
 
 
Beňo, Marek 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Víno, jeho význam a použitie v gastronómii / Wine, its meaning and use in 

gastronomy 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

Bakalárska práca Víno, jeho význam a použitie v gastronómii sa zameriava na tovaroznaleckú 

charakteristiku vína a jeho chemické zloženie. S využitím nutričných hodnôt vína charakterizuje význam 

pre konzumentov a popisuje obecné zásady využitia vína v gastronómii. Ciel bakalárskej práce je 

zameraný na podloženie stúpajúceho významu konzumácie vína. Uvádza nové odrody vín pestovaných 

v Slovenskej a Českej republike, z ktorých pri 3 bielych a 3 červených vínach sú uvedené senzorické 

vlastnosti. So zameraním na tuzemský trh je uskutočnený spotrebiteľský prieskum konzumácie 

jednotlivých druhov vína. Návrhová časť spracováva konzumáciu vína pre pokrmy v gastronómii s 

využitím získaných údajov zo spotrebiteľského prieskumu. Pre daný trh skúmaných odrôd vína je 



vytvorená marketingová stratégia pre podporu predaja týchto odrôd vín.  

 

Annotation 

Bachelor thesis of Wine, its meaning and use in gastronomy focuses on commodity expertise 

characteristic of the wine and its chemical composition. Using the nutritional value of wine is 

characterized by the importance for consumers and describes the general principles of using wine in 

gastronomy. Purpose of this work is aimed to support the rising importance of wine consumption. 

Introduces new varieties of wines produced in Slovakia and the Czech Republic from which the 3 white 

and 3 red wines include sensory properties. Focusing on the domestic market is conducted consumer 

research consumption of different types of wine. Forms part of the processes of wine for consumption 

in gastronomy dishes using data obtained from a consumer survey. For the market studied varieties of 

wine marketing strategy for the promotion of these varieties of wines. 

 
 
Boďová, Petra 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Charakteristika marketingového mixu v hotelovom  zariadení / 

Characteristics of marketing mix in accommodation facilities  

Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 
 
 
Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce ,,Charakteristika marketingového mixu v hotelovom zariadení´´ je 

analýza marketingového mixu, ktorý je už v danom hoteli využívaný a nájdenie jeho slabých stránok. 

Teoretická časť obsahuje rozbor danej problematiky so zameraním na slabé miesta marketingových 

stratégií a vplyv vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia na hotelové zariadenie.  Praktická 

analytická  časť je zameraná na charakteristiku marketingového mixu v konkrétnom hotelovom 

zariadení. V návrhovej časti je na základe teoretických poznatkov vykonávaný dotazníkový prieskum 

a SWOT analýza a následný návrh na inováciu marketingového mixu, ktorý by mal zvýšiť dopyt po 

službách daného hotelového zariadenia.  

Annotation 

The main objective of the thesis ‘Characteristics of marketing mix in accommodation facilities’ is 

analysis of marketing tools that are already implemented in selected hotel and the statement of its 

weaknesses. Theoretical part includes examination of the topic. The principal focus is on the weak 

points of marketing strategies and the impact of internal and external environment on the 

accommodation facility. Practical and analytical parts are focused on characterization of marketing in 



selected hotel. In the suggestion part, based on theoretical facts, there is survey and SWOT analysis 

combined with suggestion for innovation of the marketing mix, which might be able to increase the 

demand of the services provided by this hotel facility. 

 
Brunnerová, Lucie 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví  

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Event akce v hotelových zařízeních na Jižní Moravě / Event Action in the 

Hotel Facilities in South Moravia  

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

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 
 
 
Anotace 
Bakalářská práce pojednává o eventových akcích a jejich efektivním využitím v hotelových 
zařízeních na Jižní Moravě. Teoretická část má čtenáře obeznámit se základními pojmy 
týkajících se marketingu, marketingového mixu a komunikačního mixu, které hrají důležitou 
roli při pořádání eventových akcí. Dále vymezení pojmů event, event marketing a rozdělení 
eventů. Na základě rozebrání teoretických znalostí, budou tyto poznatky převedeny do praxe 
a aplikovány při zhodnocení eventových akcí ve vybraném hotelovém zařízení a navržení 
vlastní eventové akce, kde při plánování bude vidět aplikace nástrojů komunikačního mixu v 
kombinaci s eventem. Na závěr bude plánovaná akce zhodnocena po ekonomické stránce a 
budou navrženy komunikační nástroje vhodné pro hotelové zařízení. 
 
Annotation  
The bachelor´s thesis deals about event actions and their effective applications in the hotel 
facilities in South Moravia. Theoretic part is used to introduce basic terms related to 
marketing, marketing mix and communication mix, which plays an important role in 
organization of event actions. Further comes the definition of event itself, event marketing 
and selection of events. The theoretic part will be practically provided and applied in selected 
hotel and selected event. After this will be suggest an event action, where communication 
tools can be seen in use. In the last thesis is this particular event economically commented. At 
the very end some communication tools suitable for hotel facilities will be offered. 
 
 
Brzobohatý, Tomáš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  



Bakalářská práce: Okolí statutárního města Brna pro rozvoj cestovního ruchu/ Environment 

of Statutory City Brno for the Development of Recreational Tourism 

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

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 
 
Anotace 
Tato práce si klade za cíl zjistit možnosti rozvoje cestovního ruchu v okolí statutárního města 
Brna. V analytické části jsou popsány všeobecně současné trendy v globálním cestovním ruchu 
a vymezena oblast, na kterou se vztahuje bakalářská práce. Dále jsou popsané současné 
podmínky cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho současná nabídka. První část je ukončena 
analýzou konkurence a SWAT analýzou. V návrhové části jsou pomocí teritoriální osy rozvoje 
a tematické osy rozvoje stanoveny strategické cíle. Tedy možný vznik nových destinací, či 
úprava stávajících a jejich zařazení dle druhů cestovního ruchu.  
 
Annotation 
The aim of this Bachelor Degree Thesis is to find the possibilities of tourism development in 
the area of Brno. In the analytical section are described the general current trends of global 
tourism and also defined topics, which are more precisely described in this bachelor thesis. 
The following part deals about current conditions of tourism directly in Brno and its 
surroundings. The first part ends by analysis of competitors and SWAT analysis. In sections of 
suggestions are defined strategic objectives through the axis of territorial development and 
axis of thematic development. The work presents possibility of new places, modification of 
existing places for tourism and classification of these areas according to types of tourism. 
 
 
 
Budinská, Tatiana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Analýza strategického rozvoja hotelového zariadenia / Analysis of strategic 

development hotel facilities 

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

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 
 
 
Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce na tému Analýza strategického rozvoja hotelového zariadenia  je 

analyzovanie vnútorného a vonkajšieho prostredia vybraného hotelového zariadenia a navrhnúť 

stratégiu do budúcnosti pre rozvoj daného podniku. Práca vychádza zo štúdia riešenej problematiky v 

literatúre. Preto v teoretickej časti je možné očakávať prínos v overení aplikovateľnosti vybraných 

metód návrhu stratégie na situáciu v odvetví hotelierstva. Využiteľnosť výsledkov práce je možné 



očakávať aj pre praktické použitie ale aj v prípade formulácií podnikových stratégií pre konkrétny 

podnikateľský subjekt. V práci bude prevedená komplexná analýza vnútorného prostredia, odvetvia, 

konkurencie a vnútorného prostredia konkrétneho subjektu, ktorá je nevyhnutným informačným 

podkladom pre strategické rozhodnutie. Na základe toho dôjde k návrhu konkurenčných stratégií pre 

dané hotelové zariadenia, ktoré majú za úlohu posilniť konkurenčné postavenie subjektu na trhu  

a prípadne identifikovať a využiť jeho konkurenčnú výhodu. Takto navrhované stratégie budú 

posudzované z hľadiska reálnosti, realizovateľnosti a finančnej nákladnosti. 

 

Annotation 

The thesis focuses on this topic-Analysis of the strategic development of hotel facilities "it is analyzing 
the internal and external environment of the selected hotel facility and suggests a strategy for the 
future development of the business. The work is based on the study of issues solved in the literature. 
Therefore, in the theoretical part we expect benefits in verifying the applicability of selected methods 
designing a strategy for the situation in the sector of hotel business. Usability of the work results can 
also be expected for practical use but also for formulation of business strategies or for a particular 
business subject. The work is performed as a comprehensive analysis of the internal environment, 
industry, competition and the internal environment of a particular subject, which is a necessary 
information based for strategic decision. On this basis, there is a suggestion for competitive strategies 
of the hotel facilities, which are designed to strengthen the competitive position of the subject on the 
market and possibly identify and use its competitive advantage. Thus, the suggested strategy will be 
evaluated in terms of reality, feasibility and the financial costs. 

 
 
Bukalová, Petra 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Doprava a rozvoj cestovního ruchu / Transport and Tourism Development 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph.D. 
 
Anotace 
Cílem bakalářské práce je analyzovat stav dopravy a předpoklad rozvoje cestovního ruchu. Teoretická 
část řeší problematiku dopravy a cestovního ruchu, z pohledu dostupných studijních materiálů. 
Pozornost je věnována růstu cestovního ruchu v návaznosti na vývoj dopravy. Analytická část klade 
důraz na reálné zjištění stavu dopravy a úrovně cestovního ruchu v České republice a Evropské Unii. 
Jsou využity zvolení ukazatelé dopravy a dotazníkového šetření. Poslední částí bakalářské práce je 
návrh možností rozvoje dopravy na základě získaných výsledků z analytické části. 
 
Annotation 
Aim of the Bachelor´s thesis is analysis of transport and assumption of tourism development. The 
theoretical part is aimed to transport and tourism in terms of available study materials.Attention is 
paid to the growth of tourism in relation to the development of transport. The analytical part emphasis 
on finding the real traffic conditions and level of tourism in the Czech Republic and the European 



Union. Transport indicators and traffic surveys are used here. The last part of the thesis is the project 
of the transport development based on results obtained from the analytical part. 

 
 
Burian, Jiří 

Rok: 2014, 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 in the field of tourism  

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 
 
Anotace 
Cílem mé bakalářské práce je stanovit a navrhnout svůj vlastní podnikatelský plán libovolného podniku 
v oblasti cestovního ruchu, a následně aplikovat strategii, která povede k dosažení stanovených cílů a 
výsledků. Bakalářská práce bude rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou část. V 
teoretické části bude z odborné literatury a z odborných zdrojů vypracován a vymezen podnikatelský 
plán a strategie. V praktické části bude na základě teoretických poznatků zformulován vlastní návrh 
podnikatelského plánu a strategie. V rámci navrhovaného podnikatelského plánu budou provedeny 
jednotlivé kroky, jako například popis produktu, analýza prostředí, návrh obchodního plánu, popis 
managementu a marketingu podniku. Cílem a vyústěním bakalářské práce by mělo být vyhodnocení 
daného plánu z ekonomického hlediska. 
 
Annotation 
The aim of my Bachelor thesis is to establish and design your own business plan of any company in the 
field of tourism, and then apply a strategy that will achieve the stated objectives and outcomes. 
Bachelor thesis will be divided into two main parts, the theoretical and practical part. The theoretical 
part will be from the literature and expert resources developed and defined business plan and strategy. 
The practical part will be based on theoretical knowledge formulated its draft business plan and 
strategy. The proposed business plan will be implemented various steps, such as product description, 
environmental analysis, draft a business plan, a description of management and marketing company. 
The aim and result of the bachelor thesis should be an evaluation of the plan from an economic point 
of view. 

 
 
Celleriová, Zuzana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Význam psychológie v hotelierstve/ Importance Of Psychology In Hotel 

Industry  

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



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

Téma bakalárskej práce „Význam psychológie v hotelierstve“ je zameraná na uplatnenie psychológie v 

oblasti hotelierstva (hotelov). Primárnym cieľom je získanie potrebných informácií pre využitie 

psychologických aspektov v danom segmente. Práca študuje hotelierstvo ako živý organizmus, skúma 

pôsobenie nielen z pohľadu zamestnanca, jeho komunikácie v pracovnom prostredí, jeho uspokojenie 

z práce, ale aj zákazníka, ako neodmysliteľnú súčasť hotelierstva, jeho potreby a vnímanie. Práca je 

taktiež zacielená na typológiu osobností a využitie päťfaktorového modelu osobnosti. Na základe  

riadeného rozhovoru s jednotlivými úsekmi správy hotela a dotazníkovom šetrení - pre nadobudnutie 

potrebných informácií o potrebách zákazníkov, budú zvolené adekvátne riešenia, na základe ktorých 

bude možné aplikovať aspekty hotelovej psychológie na vytvorenie fiktívneho optimálneho hotela. 

 

Annotation 

The theme of the Bachelor thesis, the importance of psychology in hotel industry is focused on the 
application of psychology in the field of the hospitality industry (hotels). The primary objective is to 
obtain the necessary information, for the use usage of psychological aspects in a given segment. The 
thesis is studying the hotel management as a living organism, examining not only the effect of the 
employee's perspective, the communication in the work environment and the job satisfaction, but also 
the customer as an inherent part of the hotel business, his needs and perceptions. The thesis is also 
dedicated to develop a personality typology while usingand The Five Factor Model of Personality. 
According to controlled interviews with individual sections of the hotel management and the 
questionnaire – to obtain necessary information about customers' needs; adequate solutions will be 
selected to apply aspects of hotel psychology to create a fictitious optimal hotel. 
 
 

Cupáková, Denisa 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Finanční analýza hotelu Atlantis / Financial analysis of hotel Atlantis  

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

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

Tato práce se zabývá kompletní finanční analýzou vybraného hotelu. Pro zpracování praktické části 

jsem si vybrala hotel Atlantis, který se nachází v Rozdrojovicích u Brna. V teoretické části se setkáváme 

s charakteristikou a historií finanční analýzy, komplexní popsání dokumentu finanční analýzy a 

následné popsání všech nástrojů, které budou popsány v praktické části této bakalářské práce. 

V praktické části se rozeberou konkrétní nástroje finanční analýzy na vybraný hotel a na základě 



výsledků zjistíme finanční situaci hotelu. Mezi tyto nástroje budou patřit metody, které obsahují 

absolutní a rozdílové ukazatelé. Mé návrhy na zlepšení finanční situace hotelu se budou odvíjet od 

dosažených výsledků v praktické části bakalářské práce. 

 
Annotation  
This bachelor's work makes complete financial analysis specific hotel. This is hotel Atlantis in 
Rozdrojovice u Brna. In theory part is analysed characteristic and history financial analysis, complete  
described document financial analysis and described all tools, which it will described in practical part 
this bachelor's work. In practical part will described concrete tools financial analysis of chosen hotel 
and on the base results we discover financial situation this hotel. These tools include absolute and 
differential indicators. According to the financial results will suggested solutions for this hotel in 
practical part. 
 
 
Čechová, Tereza 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Sport jako fenomén cestovního ruchu / Sport as a Phenomenon of Tourism 

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

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

Anotace 

Cílem bakalářské práce ,,Sport jako fenomén cestovního ruchu“ je zhodnocení nabídky  

a poptávky cestovního ruchu v souvislosti se sportem a jeho aktivitami. První část 

je zaměřena na uvedení do problematiky a popis stavu této problematiky. Bude zde stručně popsána 

historie sportu, sport jako takový a vliv sportu a sportovních událostí na cestovní ruch. Dále se práce 

zabývá ledním hokejem, zejména klubem HC Kometa Brno.  

Druhá část je zaměřena na průzkum trhu. Dotazníky bude zkoumáno, zda mají lidé zájem o sport, jaké 

sporty vyhledávají a zda za těmito sporty cestují a jak. Dále bude zkoumán zájem fanoušků klubu HC 

Kometa Brno o cestování na venkovní zápasy. Součástí praktické části bude také zkoumání cestovních 

kanceláří a agentur v souvislosti se sportem. Bude zde zjišťováno, zda CK a CA nabízejí sportovní zájezdy 

a jaký je o ně zájem. V návrhové části se pak práce zaměří na případné změny, či zlepšení v oblasti 

sportu.  

Annotation 

The aim of the thesis „Sport as a phenomenon of tourism“ is the evaluation of demand and offer of 

sport tourism and its activities. The first part is focused on introduction to the topic and its description. 

It briefly describes the history of sport, sport itself and impact of sports and sport events on tourism. 

Furthermore the work deals with the ice hockey, especially HC Kometa Brno. 



The second part is focused on market research. Using questionnaires will be investigated, if people are 

interested in the sport, which sports do they prefer and if they travel to find these sports and how they 

travel. It will also be examined HC Kometa fans interesting traveling to away matches. The practical 

part will also be exploring travel agencies related to the sport. There will be investigated, whether TS 

(travel services) and TA (travel agencies) offer sports tours and the interest in them. The proposal part 

of the thesis is focused on possible changes, or improvements in the sport travel area. 

 

Čejdová, Jana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Lázeňský cestovní ruch v České republice / Spa tourism in the Czech 

republic 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

Anotace 

Cílem práce je zhodnotit dopad změny vyhlášky, o poskytování lázeňské péče, na  podnikatelské 

subjekty a pacienty. Nový zákon nabyl účinnosti dne 1. října roku 2012 a  uvádí nemoci, u nichž lze 

lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou plně nebo 

příspěvkově. V teoretické části se zaměřím na popis lázeňského cestovního ruchu. V části praktické 

rozborem změněné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, o stanovení indikačního seznamu pro 

lázeňskou léčebně rehabilitační péči o  dospělé, děti a dorost, dále budu analyzovat segmenty lázeňské 

léčby a vyhodnocovat jejich výsledky. 

 

Annotation 

The aim of Bachelor thesis is to assess the impact of notice of the provision of wellness care for firms 
and patients regulations. The new law became active on October 1st 2012 and determines the diseases 
for which the spa can provide therapeutic treatment and those which rehabilitative procedures are 
fully of partially covered by health instance. The theoretical part focuses on the description of spa 
tourism. In the practical part I will analyse the modified regulations of the Ministry of Health. Also 
establish the list of  indications for spa treatment rehabilitation care for adults, children and 
adolescents. Further I will analyse segments of the spa treatments and evaluate their results. 

 

Čermák, Michal 

Rok: 2014, 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 an Enterprise in the Field of Tourism 

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

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

Bakalářská práce obsahuje přehled procesů a úkonů, nezbytných pro založení kavárny a dále praktické 

informace, vztahující se k jejímu provozování. Je zpracována formou podnikatelského plánu. 

Představuje všechny potřebné kroky od zvolení vhodné právní formy podniku, přes zajištění zdrojů 

financování, výběr vhodné lokality a zajištění prostor pro provozovnu, nábor pracovníků, marketingové 

aktivity, až po samotné otevření. První část práce je teoretická, která obecně popisuje jednotlivé 

požadavky, vztahující se na založení kavárny a zahájení jejího provozu. Druhá část je praktická, ta 

definuje konkrétní postupy a výpočty pro zvolenou kavárnu a její chod. Podnikatelský plán, obsažený 

v této bakalářské práci, může sloužit jako předloha pro investory a majitele nebytových prostor, kteří 

mají v úmyslu založit či provozovat kavárnu. 

 

Annotation 
The bachelor thesis contains an overview of processes and acts necessary for starting a coffee lounge 
as well as practical information related to its operation. It is processed in the form of a business plan. 
It presents all and any necessary steps starting from selection of a suitable legal form of the enterprise, 
through arrangement of financial resources, selection of a suitable location and arrangement of 
premises, enrolment of employees, marketing activities, up to the opening. The first part of the thesis 
is theoretical, generally describing the individual requirements related to coffee lounge establishment 
and start of its operation. The second part is a practical one, defining concrete procedures and 
calculations for selected coffee lounge and its operation. The business plan contained in the bachelor 
thesis may serve as a model for investors and owners of non-residential premises intending to establish 
or run a coffee lounge. 

 

Černý Ondřej 

Rok obhajoby: 2014, studium úspěšně absolvováno v roce 2015, udělen titul: Bc.  

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

ruchu 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Přídatné látky a jejich vliv na jakost potravin / Additives and theirs effect 

on the quality of food 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

 



Anotace  

Teoretická část této bakalářské práce popisuje krátce význam obilovin ve výživě člověka, jejich 

chemické složení a rozřazení typů mouk. Je zde popsaná většina přídatných látek a látek zlepšujících 

kvalitu mouky, jež se vyskytují v běžně dostupném pečivu. Práce se věnuje i emulgátorům a jejich 

charakteristickým znakům, účinkům a jejich původu. 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá především vlivu přídatných látek, které jsou přimíseny 

v běžně dostupném pečivu a jejich vlivu na jakost pečiva, jež je v této práci do důsledku senzoricky a 

chemicky popsána. 

 

Annotation  

The theoretical part of the thesis describes briefly the importance of cereals in the diet of humans, 

their chemical composition and classification of types of flour. It is here that most of the additives and 

substances to enhance the quality of the flour, which is found in commonly available pastries. The 

work is dedicated to the emulsifiers and their characteristic features, effects and their origin. The 

practical part of this thesis focuses mainly on the influence of additives, which are carried out in 

commonly available, their impact on the quality of the bread, which is in this work as a result of the 

sensory and chemically. 

 

Čizmaziová, Martina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vplyv prostredia reštaurácie na spokojnosť zákazníka / The Influence of 

Enviroment on Customer Satisfaction in Restaurants 

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

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

 

Anotácia 

Táto práca je zameraná na hodnotenie intenzity vplyvu prostredia reštauračného zariadenia následne 

na spokojnosť zákazníka.  

Skúmaná problematika bola rozdelená do nasledovných sekcií. V rámci teoretického segmentu sú 

jednotliými  sekciami: charakterizácia reštauračného zariadenia, sekcia psychologicko-marketingových 

faktorov ovplyvňujúca zákazníka, sekcia aktuálných marketingových trendov v gastronómii a 

vymedzenie základných pojmov. 

V praktickej časti je zisťovaná ideálna (preferovaná) miera predom stanovených faktorov prostredia 

vplývajúcich na zákazníka, ako napríklad: intenzita osvetlenia, ozvučenie miestnosti, farebnosť 

prostredia, doplnky interiéru. Aplikovaná metóda je uskutočnená formou dotazníka, ktorý sa 



špecifikuje  vzorku ľudí žijúcich v meste Bratislava, vo veku 18-60 rokov. Vrámci praktickej časti je 

skúmaná dôležitosť marketingového vplyvu na zákazníka, s tým spojenými stratégiami, brandingom a 

imidžom reštaurácie. V ekonomickej časti sú aplikované dáta z dotazníka, na fiktívne reštauračné 

zariadenie, ktorého vzhľad interiéru je vyhotovený vrámci vyhodnotených “ideálnych faktorov“ 

vplývajúcich na zákazníka.    Následne je pre daný fiktívny podnik uvedená možnosť šetriacich opatrení. 

 

Annotation 

This bachelor thesis aims to evaluate the intensity of impact restaurant environment on customer's 

satisfaction. Examined issue was divided into the following sections. The theoretical segment sections 

are divided into: section on emergence and development of restaurants, psycho - marketing factors 

affecting customer section, section on the current marketing trends in gastronomy and definitions of 

basic concepts. The practical part examines „ideal setting of environmental factors which influence 

customer such as: brightness of lighting, room  sound, color of environment, favoring age group, the 

applied method is carried out by using a questionnaire , which specifies the sample of people aged 18 

to 60 years. Within the practical part where is investigated importance of marketing impact on the 

customer, with the associated strategies, branding and image of the restaurant. In the economic 

section are applied data from the questionnaire, on the fictional restaurant equipment, in which the 

interior form is made with those evaluated "ideal factors"  which affects the customer satisfaction. 

Subsequently there is given an advice for fictious restaurant in saving measures. 

 

Doupalová, Jana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Posouzení konkurenceschopnosti a návrh strategií pro společnost Gastro 

Pavillon a.s./ Assessment of Competitiveness and Suggest Strategies for Gastro Pavillon a.s. 

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

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 

Tématem bakalářské práce je posouzení konkurenceschopnosti a návrh strategií pro Gastro Pavillon 

a.s. Cílem práce je navrhnout konkurenční strategie pro společnost Gastro Pavillon a.s., jež budou 

zaměřeny na získání nových zákazníků a posílení konkurenčního postavení společnosti na trhu. Práce 

je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se 

konkurenceschopnosti a strategického řízení. Praktická část se zaměřuje prvně na charakteristiku 

podniku. Následuje PESTE analýza a analýza konkurenčního prostředí v dané lokalitě s využitím 

Porterova modelu pěti hybných sil. Poslední kapitola se zaměřuje na návrh strategií, které by mohl 



podnik využít k upevnění svého konkurenčního postavení na trhu a tím získat výhodu oproti 

konkurenci. 

 

Annotation 

The theme of the bachalor thesis is Assessment of Competitiveness and Suggest Strategies for Gastro 

Pavillon a.s. The aim is to suggest a competitive strategy for the company Gastro Pavillon a.s., which 

will aim to acquire new customers and strengthen its competitive position in the market. The work is 

divided into several parts. In the theoretical part are definited the basic concepts related to 

competitiveness and strategic management. The practical part is focused at first on the characteristics 

of the company, followed by PESTE analysis and an analysis of the competitive surroundings in that 

area by using Porter's five forces model. The last chapter is focused at the proposal of strategies that 

could be used by company for consolidate its competitive position in the market and thus gain an 

advantage over the competition. 

 

Drag, Marek 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Stravovacie služby ako sektor cestovného ruchu / Catering Services for the 

Tourism Sector 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

 

Anotácia 

Cieľom bakalárskej práce ,,Stravovacie služby ako sektor cestovného ruchu“ je vyzdvihnúť potrebu a 

ponúknuť nový pohľad na ponuku stravovacích služieb ako dôležitej súčasti rozvoja cestovného ruchu 

v súčasnosti.  

V teoretickej časti prináša prehľad systému cestovného ruchu, jeho druhov a foriem, rozsah 

poskytovaných služieb, pohľad na stravovacie služby, hotelový a gastronomický manažment. 

V praktickej časti je robený prieskum gastronomických služieb s hlavným zameraním na maloleté deti 

vo vybraných hoteloch vo Vysokých a Nízkych Tatrách. 

Annotation 

The target of the bachelor work ,,Catering Services for the Tourism Sector” is to emphasize need and 

offer new look on the catering services offer as the important part of the tourism development in the 

present. 



The theoretical part brings the review of the system in tourism, its varietes and forms, extent of the 

offered services, the view at the catering services, hotel and gastronomic management. 

The practical part contains the research of the gastronomic services with the main 

concentration on underage children in chosen in High and Low Tatras. 

 

 

Drlíčková, Pavlína 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vznik a prevence onemocnění Crohnovou chorobou ve vztahu k výživě/ 

Formation and Prevention of Morbus Crohn Disease in Relation to Nutrition 

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

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

Anotace 

Bakalářská práce se věnuje jednomu z nejčastějších střevních onemocnění, Crohnově chorobě. 

Vysvětluje rozdíl mezi touto nemocí a úzce související ulcerózní kolitidou. Důležitou součástí 

je objasnění, čím se od sebe tyto dvě nemoci liší, jaký je jejich průběh a způsoby léčby. Nechybí 

ani zhodnocení současného stavu a narůstajícího se výskytu. V závěru se zabývá doporučené 

životosprávě oproti současným stravovacím zvyklostem, správné výživě, prevenci a sestavení 

jídelníčku s kalkulací surovin na dobu 14 dnů pro člověka se střevním onemocněním. 

Annotation 

This thesis addresses one of the most frequent bowel diseases, Crohn's disease. It explains the 

difference between this disease and ulcerative colitis, which are closely related. An important 

part of the explanation of what are apart these two diseases differ, what is their course and 

treatments. There is also an assessment of the current situation and the increasing incidence. 

The conclusion deals with the recommended diet compared to current dietary habits, proper 

nutrition, prevention and preparation of diet with calculation of foodstuffs for a period of 14 

days for people with bowel diseases. 

 

Durdiaková, Dana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  



Bakalářská práce: Zajištění mezinárodní konference / Ensure International Conference 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 

Anotácia 

Bakalárska práca pod názvom Zaistenie medzinárodnej konferencie sa bude venovať rozboru 

konkrétnej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa koná pravidelne každý rok na pôde Vysokej 

školy obchodnej a hotelovej v Brne. V prvej časti práce bude rozoberaná problematika zaistenia takejto  

akcie, objasnenie významu konania kongresových podujatí a funkcie konferencie. Ďalej v teoretickej 

časti sa bude charakterizovať praktické zabezpečenie konferencie a následne bude analyzovať 

konkrétne činnosti a ich spojenie s materiálnymi požiadavkami. V praktickej časti na základe výsledkov 

z analýz budú navrhnuté riešenia problémových oblastí, zabezpečenia financovania konferencie 

vrátane všetkých poplatkov a následne bude vyčíslená celková nákladovosť konferencie. Cieľom 

bakalárskej práce je zistenie problémových oblastí a na základe tohto zistenia návrh lepšej organizácie, 

zlepšenie materiálneho zabezpečenia a financovania konferencie.  

Annotation 

The final bachelor work, which is called Ensure International Conference, will go about the analysis of 

specific international scientific conference, which is held regularly once a year at the University of hotel 

management and business in Brno. The first part will be discussed issue of detention of such action, to 

clarify importance of the congress events and conference functions. The theoretical part will describe 

the practical arrangements of the conference and analyze specific activities and their connection with 

material requirements. The practical part based on results of the analysis proposes solutions to 

problem areas, provide funding for the conference, including all fees and then calculating the total cost 

ratio conferences. The aims of this bachelor thesis are to identified problem areas and suggest better 

organization, improve physical security and financing conference. 

 

Ďurčenková, Monika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Analýza marketingových aktivít vo vybranom hoteli / Analysis of Marketing 

Activities in the Selected Hotel 

Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

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

 

 

 



Anotácia 

 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou marketingových aktivít vo vybranom hoteli - Devín. Teoretická 

časť bakalárskej práce sa venuje terminológii a úlohe marketingu a marketingových aktivít v hotelových 

zariadeniach. Charakterizuje a popisuje marketing v hotelníctve, ktorý je súčasťou marketingových 

služieb. Praktická časť je zameraná na analyzovanie marketingových aktivít vybraného 

štvorhviezdičkového hotela Devín. Na základe výsledkov analýzy a dotazníkového šetrenia u súčasných, 

ale ja potencionálnych zákazníkov tohto ubytovacieho zariadenia, sú v nej navrhnuté postupy pre 

aplikovanie marketingových aktivít hotela. Tie môže hotel Devín využiť práve v tomto roku, ktorý je 

preň významný. Hotel bol postavený v roku 1954 a tento rok bude oslavovať 60. výročie svojej 

existencie. Nachádza sa na nábreží Dunaja v centre Bratislavy a pred dvoma rokmi bol kompletne 

zrekonštruovaný. Pre svojich zákazníkov ponúka 90 izieb a apartmánov. 

 

Annotation 

 

The bachelor thesis deals with the analysis of marketing activities in the selected hotel - hotel Devín. 

The theoretical part of the thesis is focused on the terminology and the role of marketing and 

marketing activities in the hotel facilities. It characterizes and describes marketing in the hotel industry, 

which is a part of marketing services. The practical part is focused on the analysis of marketing activities 

of selected four-star hotel Devín. Based on the results of the analysis and the questionnaire survey, in 

which current as well as potential participated, there are procedures proposed for applying of the hotel 

marketing activities. These can be used by hotel Devín this year, which is significant for the hotel. The 

hotel was built in 1954 and it will celebrate the 60th anniversary of its existence in this year. The hotel 

is located on the bank of Danube in the Bratislava city centre and it was completely renovated two 

years ago. It offers 90 rooms and suites to its customers. 

 

 

Dvořáčková, Alžběta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Právní postavení občanů třetích států v rámci Evropské unie / Rigths Of 

Citizens Of Third States In Europan Union’s Law  

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Kristýna Ondrová 

 

Anotace  

Práce se zabývá uplatnitelností práv občanů třetích zemí v Evropské unii. Cílem je objasnit otázky 

z právního prostředí občanů třetích států na území města Brna a jeho neziskových organizací. 



V teoretické části je téma zakotveno v širokém právním rámci, kde si všímá zejména práva na vstup do 

Evropské unie, přístupu k zaměstnání, k sociálnímu zabezpečení, vzdělání a dalších práv. V praktické 

části se práce zaměřuje jak na analýzu statistických údajů příslušných institucí Jihomoravského kraje 

(Integrační centrum JMK, OPU, SOZE, DCHB), tak na analýzu dat z vlastního výzkumu. Sběr dat bude 

proveden pomocí dotazníkového šetření u vedoucích pracovníků veřejné správy. Předpokládaným 

přínosem práce je identifikování nedostatků praxe. 

Annotation 

The thesis deals with an applicability rights of citizens of the third countries in European union. The 

aim of this work is to provide an overview of the status of the right of the citizens in the Czech Republic 

on the example of the South Moravian Region and contribute to the current issue of the rights of 

foreigners. In the theoretical part of the topic embedded in a broad framework of law, with notes in 

particular the right to join the European Union, access to employment, social security, education and 

other rights. In the practical part of the thesis focuses on both the analysis of statistical data relevant 

institutions of the South Moravian Region (JMK Integration Center, OPU, SOZE, DCHB) and to analyze 

data from a research realized for this thesis. Data collection will be conducted through a questionnaire 

survey among managers of public administration. The expected benefit of this work is to identify the 

problems of the praxis. 

 

Fedorová, Lenka 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Sloboda pohybu osôb v EU / Free Movement of Persons in the EU  

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Kristýna Ondrová 

 

Anotácia 

Cieľom práce je zmapovanie právnej úpravy, ktorá upravuje problematiku pohybu osôb v EU a taktiež 

ju analyzovať. Ďalej porovnáva režim migrácie osôb v rámci EU s podmienkami uplatňujúcimi sa 

globálne prostredníctvom medzinárodného práva verejného. Obsahuje rozbor oblastí právnej úpravy 

súvisiacou s problematikou. Zahrnuté sú aj podmienky migrácie osôb v medzinárodnom práve 

verejnom s dôrazom na súčasný stav a taktiež historické porovnanie. Taktiež obsahuje rozbor 

jednotlivých režimov pobytu, požiadavky na migrujúce osoby a prípustné výnimky či obmedzenia tejto 

slobody. Cieľom praktickej časti je zhodnotiť implementácie smernice 2004/38/EU, ktorá hrá dôležitú 

rolu v úprave voľného pohybu osôb.  

Annotation 

The goal of Bachelor thesis is a mapping of legal regulations which adjust and analyze the issue of the 

movement of people in the EU. Further it compares the migration of people within the EU with those 



applicable globally through international public law. It contains an analysis of the issue related law 

regulation. Included are also the conditions for migration of persons in public international law, with 

an emphasis on the actual state and historical comparison too. It also contains an analysis of the 

individual residence rules, requirements for migrants and permissible exceptions or limitations of this 

freedom. The practical part is evaluating the implementation of Directive 2004/38/EU, which plays an 

important role in legislation of free movement of persons. 

 

Fironová, Ludmila 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Počet nocí strávených cizinci v ubytovacích zařízeních Jižní Moravě / The 

Number of Nights Spent by Foreigners in Accommodation Establishments in South Moravia 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

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

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je analýza dat vyjadřující počet nocí strávených zahraničními turisty 

na území Jihomoravského kraje. Bakalářská práce je složena ze dvou částí. Teoretická část 

charakterizuje cestovní ruch na území Jihomoravského kraje, jeho historii, formy a změny, které 

ovlivňují příjezd zahraničních turistů. Následně zde budou nastíněny způsoby sběru potřebných dat a 

analytické metody, které budou využity v druhé, praktické části. Cílem praktické části pak bude z 

dostupných dat analýza vývoje zahraničního turismu na Jižní Moravě v období 2000-2013, včetně 

vyhodnocení vývojových trendů a jejich příčin. V závěru praktické části bude také na základě výsledků 

zkoumán předpokládaný vývoj příjezdového cestovního ruchu na území Jižní Moravy do budoucích let.  

 

Annotation 

The subject of this thesis is analysis reflects the number of nights spent by foreign tourists in South 

Moravian Region. This Bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part describes tourism in 

the South Moravia, its history, causes and trends that affects the arrival of foreign tourists. There will 

be outlined the ways of collecting data and analytical methods which will be used in the practical part. 

The main object of the practical part is the analysis of development of the foreign tourism in South 

Moravia in period 2000-2013, including evaluation and comparing the various factors, which has 

influence on the tourism. There will be also research about hypothetical development of incoming 

tourism in South Moravia for the future based on results in this thesis. 

 

 



Gazdová, Lucie 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Kongresová turistika a kongresové hotely v České republice / Congress 

Tourism and Congress Hotels in the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

 

Anotace 

Cílem mé práce je vysvětlit pojem kongresový turismus, kongresové hotely a zhodnotit jeho působení 

v České republice a to zejména v Beskydách. Zaměřit se na činnost a rozvoj kongresových hotelů. 

Beskydy jsou oblíbená turistická destinace, tak se zde v poslední době rozrostla nabídka kongresových 

hotelů. Další část představuje zaměření na kongresový cestovní ruch. Jeho využití, vývoj a pozice na 

českém trhu. Teoretický popis kongresových hotelů. Třetí část se zabývá analýzou jednotlivé funkce a 

překážky, kterým čelí kongresové hotely v lokalitě Beskydy. 

 

Annotation  

Objective of my work is to explain congressional tourism, congressional hotels and evaluate its effect 

in Czech Republic, especially Beskydy mountains. Focus on activity and development of congressional 

hotels. An offer of congressional hotels has increased, because Beskydy mountains became very 

popular in last few years. Next part presents focusing on congressional tourist industry. Its usage, 

development and position on Czech market. Teoretical characteristics of congressional hotels. Third 

part deals with analysis of single features and obstacles, which are obstacles for congressional hotels 

in Beskydy mountains to face. 

 

 

Gmyzin, Maxim 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Podnikatelský plán pro založení gastronomického podniku / Business Plan 

for Establishing a Gastronomic Venture 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Věra Nečadová 

 



Anotace 

Tato práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení gastronomického podniku v 

areálu hotelového komplexu v rekreační oblasti. Hlavním předmětem podnikání je hostinská činnost 

zaměřená na konkrétní cílovou skupinu zákazníků, jež je tvořena lidmi, kteří jsou ubytování, ale i 

návštěvníky, kteří budou chtít využít jen služby restaurace. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a 

praktické. Teoretická část práce bude popsána na základě informací a terminologií o podniku, 

podnikatelském plánu, jeho struktuře a jeho obsahu. Praktická část práce zahrnuje konkrétní a 

realistický podnikatelský plán zpracovaný na základě skutečných informací a je zaměřen na analýzu 

konkurence, dodavatelů a odběratelů a také na hodnocení rizik. Také je proveden potřebný výzkum 

této oblasti a jsou identifikovány podmínky pro podnikání v Kazachstánu. 

 

Annotation 

This work deals with processing of business plan for establishment of gastronomic venture in a hotel 

complex of a resort area. The major economic activity is catering customized according to demand of 

a specific target group of customers, which consists of people who have accommodation but also 

visitors who want to use exclusively the service of the restaurant. This paper consists of two parts, 

theoretical and practical. Theoretical part of this paper is described on the basis of the information and 

the concept of enterprise business plan, its structure and contents. 

The practical part includes specific and realistic business plan prepared on the basis of actual 

information and focuses on the analysis of competition, supply, customers and risk assessment. Also, 

Necessary research of this field has been carried out and conditions for doing business in Kazakhstan 

have been identified. 

 

Halušková Pixová, Lenka 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Itinerář na Státní hrad Veveří / Itinerary of the State castle Veveří 

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

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce Itinerář na Státní hrad Veveří je vypracovat itinerář v jeho komplexní 

podobě. První část je zaměřena na samotný pojem a obsah itineráře. Významná část je věnována 

historii a současnosti hradu, dále pak jeho okolí a nabízeným službám. Použité metody při zpracování 

jsou získané informace z historicky odborné literatury a interview. V druhé části je provedena analýza 

pomocí dotazníku s účastníky zkoumané destinace a vypracovaná SWOT analýza. Je vypracován 

itinerář, který je použitelný v praxi. V poslední části se řeší návrh na efektivní zlepšení nabízeného 

produktu hradu v podobě absentujících služeb. Z vědeckých metod byly použity metody komparace z 

jiných hradů a metodou syntézy byly vyhodnoceny jednotlivé faktory, které byly předmětem zkoumání 

za účelem zvýšení návštěvnosti hradu Veveří. 



Annotation 

Itinerary subject of the thesis of the castle Veveří is to develop an itinerary in its complex form. The 

first part focuses on the very concept of a content itinerary. A significant portion is devoted to the 

history and present of the castle, then his neighborhood and the services offered. The methods used 

in processing the information gathered from historical scientific literature and interview. The second 

part is an analysis of a questionnaire with the participants surveyed chose a SWOT analysis. It prepared 

an itinerary that is applicable in practice. The last part is focused on efficient improvement of missing 

castle services. From the scientific methods were used methods of comparison from another castles 

and synthesis method from which were evaluated all different factors that have been examined to 

increase turnout of Castle Veveří. 

 

Havránková, Dominika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Význam racionální výživy / Importance of Rational Nutrition 

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

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

 

Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na racionální výživu a její vliv při léčbě onkologicky nemocných pacientů. 

V úvodu jsou definovány základní pojmy a zásady praktické realizace zdravého a vědecky ověřeného 

stravování člověka. Důraz je při zpracování položen na výživu onkologicky nemocných pacientů. 

V návaznosti k uvedené tématice věnuje bakalářská práce pozornost doporučeným druhům vybraných 

potravin a jejich působení na organismus člověka. Bakalářská práce obsahuje shrnutí vlivů výživy na 

stav pacienta v jednotlivých fázích onkologické léčby na základě vlastního výzkumu a informací 

získaných ve spolupráci s odborným pracovištěm – Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Jsou 

zde uvedeny vhodné dávky potravin a nutriční doporučení pro výživu pacienta. V praktické části se lze 

seznámit s návrhem racionálního jídelníčku, který slouží jako prevence proti vzniku civilizačních chorob 

anebo jako ukázka pestrého a zdravého jídelníčku pro lidi, kteří chtějí žít zdravě. Dále je zde 

představeno dotazníkové šetření a rozhovory s dvěma pacientkami. 

 

Annotation 

Bachelor is focuses on rational nutrition and its influence in the treatment  

of cancer patients. In the introduction is define the basic concepts and principles of practical 

implementation to scientifically proven healthy eating human. Emphasis is placed  

on the processing of nutrition cancer patients. In continuity to the subject of bachelor work pays 

attention to the recommended types of selected foods and their effects on the human organism. The 

bachelor's thesis contains a summary of the effects nutrition on the condition of the patient in different 



stages of cancer treatment based on its own research and information obtained in cooperation with 

specialists - Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno. They are given an suitable dose of food and 

nutritional recommendations for the patient's diet. In the practical part be familiar with the suggestion 

of rational diet which serves as a prevention against civilization illnesses or as a demonstration of 

varied and healthy diet for people who want to live healthily. Further is introduced questionnaire and 

interview with two patients. 

 

Hégrová, Markéta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Konkurenceschopnost vybraného podniku cestovního ruchu / 

Competitiveness of selected tourism enterprise 

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

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

 

Anotace 

Tématem bakalářské práce je konkurenceschopnost vybraného podniku v cestovním ruchu, kde je 

zapotřebí nejdříve posoudit současný stav cestovní agentury Myway.cz s.r.o. na základě příslušných 

analýz v teoretické části a v praktické části je hlavním úkolem navrhnout efektivní řešení pro zvýšení 

konkurenceschopnosti, které může vést k následnému zlepšení postavení na trhu, důraz bude kladen 

zejména na kvalitu poskytovaných služeb. 

Annotation 

The theme of this work is selected enterprise competitiveness in tourism, where it is necessary to 

consider the current state of Myway.cz s.r.o. travel agency based on the analysis of the theoretical part 

and the practical part of the main task is to design effective solutions for enhancing competitiveness, 

which may lead to subsequent improvement of the status of the market, with an emphasis on the 

quality of services provided. 

 

 

Hiklová, Barbora 

Rok: 2014, 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 International Hospitality  

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotácia 

Cieľom bakalárskej práce „Marketingová komunikace v mezinárodním hotelnictví“ je analýza 

súčasného stavu marketingovej komunikácie vo vybranom hotelovom reťazci a následné porovnanie 

dvoch hotelov v medzinárodnom reťazci. Úvod teoretickej časti bude venovaný oboznámeniu sa so 

základnými pojmami marketingu, marketingovej komunikácie a ich konkrétnymi úlohami, formami 

a cieľmi. Praktická časť práce bude venovaná charakteristike konkrétneho vybraného hotelového 

reťazca. Hlavná časť práce bude tvoriť analýzu komunikácie hotelov rovnakého reťazca medzi sebou. 

Výstupom na základe analýzy, bude návrh na zlepšenie daného hotela. Cieľom práce je rovnako 

oboznámenie sa s marketingovou činnosťou vybraného hotelového reťazca s kladením dôrazu na 

skvalitnenie poskytovaných služieb v medzinárodnom hoteliérstve, jej vzájomná komunikácia 

a výmena skúseností spojená s riešením problémov a nedostatkov v oblasti medzinárodnej 

komunikácie. 

 

Annotation 

Subject of the Bachelor's thesis "International Communications in the International Hospitality 

industry" is the analysis of the current state of marketing communications in the selected hotel chain 

and the subsequent comparison of the two hotels in the international chain. Introduction to the 

theoretical part will be dedicated to the failure with the basic concepts of marketing, marketing 

communications, and their specific functions, forms and objectives. The practical part of the work will 

be devoted to the specific characteristics of the selected hotel chain. The main part of the work will 

consist of an analysis of the communication of the same chain hotels. On the basis of the analysis, the 

proposal to improve the output of the hotel. The aim of the work is just as familiar with the marketing 

activities of the selected hotel chain with emphasis on improving the quality of provided services in 

the international hotel industry, its international interaction and exchange of experience linked to the 

solution of problems and shortcomings in the field of international communication. 

 

 

Hladká, Lucia 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Architektonické trasy města Brna / Brno Architectural Trails 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 



Anotace 

Architektonické trasy města Brna orientující se na funkcionalismus jsou nedílnou součástí cestovního 

ruchu statutárního města Brna. Teoretická část práce se zabývá rozborem vystihnutí významu 

architektury v cestovním ruchu s důrazem na funkcionalismus. Rešerše literatury, popis prostorového 

vývoje města Brna a funkcionalistických atraktorů cestovního ruchu je nástrojem, který tuto danou 

problematiku přibližuje. Hlavním cílem praktické části je provedení rozsáhlého terénního šetření stavu 

zkoumaných architektonických tras, do kterého spadá terénní mapování funkcionalistických objektů, 

určení významných kotevních bodů včetně jejich propojení v naučné trasy s mapovým výstupem. 

Analytická část se zabývá: tvorbou databáze bodů zajmu s fotodokumentací, sběrem a studiem 

stávajících turistických podkladů produktů cestovního ruchu s architektonickou komponentou. 

Návrhová část se zaměřuje na propojení bodů zájmu do tras, hodnocením zkoumaných tras, návrhem 

optimalizace přístupu k využití potenciálu funkcionalismu na území statutárního města Brna  

a diskusí vlivu funkcionalismu na genia loci města. 

 

Annotation 

Architectural routes of Brno, which focus on funcionalisms are an essential part of tourism the city 

Brno. The theoretical part of thesis deals with the importance of capturing the architecture in travel 

industry with an focus on functionalism. Literature review, a description of the spatial development of 

the city Brno and functionalist attractors of tourism is a tool that explain the issue closer. The main aim 

of the work is to conduct extensive field survey and examine the state of architectural routes which 

falls into the field mapping functionalist objects, identifying major points of interest including their 

interaction in the educational route with map output. The analytical part of thesis deals with the 

creation of database of points of interest with photographs and the collection and study of existing 

documents and tourism products with architectural component. Suggestion part of thesis focuses on 

connecting points of interest in the routes, evaluation of examined routes, suggested optimization of 

access to exploit the potential of functionalism in the City of Brno and discussions about the impact of 

functionalism on genius loci of the city. 

 

 

Holoubková, Sabina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Nutriční toxikologie a její význam ve výživě člověka / Nutritional Toxicology 

and its Importance in Human Nutrition 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. 

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 



Anotace  

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vztahů mezi racionální výživou a nutriční toxikologií a jejich 

vzájemnými interakcemi. V úvodu jsou definovány základní pojmy a charakteristiky jednotlivých látek 

ovlivňující lidský organismus, jejich produkty a změny.  Práce také udává správné denní dávky 

nutričních látek. V praktické části bakalářské práce ve spolupráci se zprávou ministerstva zemědělství 

jsou uvedeny různé hodnoty zastoupení toxických a jinak škodlivých látek pro organismus v nejčastěji 

užívaných poživatinách. V návaznosti k uvedené tématice je zde zahrnut dotazník na zdravý životní styl 

oslovující lidi v mém okolí.  Z výsledku toho dotazníku byly stanoveny určité hypotézy, které jsou dále 

v návrhové části rozebírány. 

Annotation 

Bachelor thesis evaluates the relationship between rational nutrition and nutritional toxicology and 

their mutual interactions. The introduction defines the basic concepts and characteristics of 

substances affecting the human body, their products and changes. The thesis also shows the correct 

daily dose of nutrients. In the practical part of the thesis, in collaboration with the Ministry of 

Agriculture page, are given different values representative of toxic and other harmful substances for 

the organism most commonly used in foodstuffs. In relation to this topic there is a questionary focused 

on healthy lifestyle included; it is addressed to the aquittance in my surroundings. From the results of 

the questionary certain hypotheses were determined which are further discussed in the design section. 

 

Houštěková, Nikola 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Návrh projektu vzdělávání zaměstnanců v hotelovém průmyslu ve 

spolupráci s Asociací hotelů a restaurací / The proposal of project training of employees in 

the hotel   industry in cooperation with the Czech Association of Hotels  and Restaurants 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Věra Nečadová 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením současného stavu nabídky vzdělávání v oboru 

hotelnictví a gastronomie, který nabízí různé vzdělávací subjekty a následným vypracováním týdenního 

vzdělávacího projektu pro pracovníka v ekonomickém úseku hotelnictví pod garancí Asociace hotelů a 

restaurací. Na základě dotazníkového šetření je vypracován podrobný studijní plán pro kategorie 

předmětů, které jsou v praxi vyžadovány. Projekt má konkrétní podobu, co se týče studijních 

předmětů, časového harmonogramu i přednášejících osob, kteří se budou podílet na výuce, a je 

koncipován, jak pro stávající zaměstnance, tak i pro rekvalifikační projekty (dlouhodobě nezaměstnané 

osoby, maminky vracející se po mateřské dovolené, atp.). 



Annotation 

This work deals with the evaluation of the current state of education on offer in the hotel industry and 

gastronomy, offering a variety of educational subjects and the subsequent drafting of weekly 

educational project under the auspices of the Association of Hotels and Restaurants. On the basis of 

survey is prepared a detailed study plan for categories of objects that are in practice required. It has a 

specific shape, in terms of courses, time schedule and speakers people. The project is designed for 

both current employees and for retraining projects (long-term unemployed, mothers returning from 

maternity leave, etc.). 

 

Hromadová, Denisa 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Komunikačný mix podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu / 

Communication Mix of the Business Subject in Tourism 

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

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

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce komunikačný mix podnikateľského subjektu v cestovnom ruchu je 

vymedzenie teoretických poznatkov, týkajúcich sa marketingovej komunikácie, komunikačného mixu 

a jeho tvorby. Práca je rozdelená na teoretickú časť a časť praktickú. Teoretická časť je zameraná na 

význam marketingovej komunikácie, popis a porovnanie jednotlivých komunikačných nástrojov a tiež 

na analýzu marketingovej komunikácie,  so zameraním sa na jednotlivé zložky komunikačného mixu. 

Úvod praktickej časti popisuje vybranú spoločnosť. Hlavná časť analyzuje a hodnotí komunikačný mix 

vybraného podniku cestovného ruchu. Návrhová časť je zameraná na odporučenie a návrhy pre úpravu 

komunikačného mixu. Nasleduje realizovaný primárny a sekundárny výskum, zameraný na 

zhodnotenie najdôležitejších komunikačných disciplín a spokojnosť zákazníkov. 

Annotation 

 The thesis focuses on communication mix undertaking tourism is the definition of theoretical 

knowledge concerning marketing communications, communications mix and its creation. The work is 

divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part focuses on the importance of 

marketing communication, description and comparison of the various communication tools, as well as 

an analysis of marketing communication focusing on the individual components of the communication 

mix. Introduction The practical part describes the selected company. The main part analyzes and 

evaluates the communication mix selected tourism businesses. Forms part is focus on advice and 

suggestions for modification of the communication mix. Following is implemented primary and 



secondary research to assess the most important disciplines of communication and customer 

satisfaction. 

 

Hrouzková, Nikola 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Marketingová komunikace malého podniku v cestovním ruchu / Marketing 

communication of a small tourism company 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

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

 

Anotace  

Předmětem bakalářské práce je provést analýzu nástrojů současné marketingové komunikace 

používané u vybraného podniku cestovního ruchu. Následně budou představeny návrhy a doporučeny 

změny na zlepšení stávající situace firemního zařízení. Formulace návrhů a změn by měla vést k 

odhalení klíčových faktorů úspěchu a ke zvýšení konkurenční schopnosti podniku. V teoretické části 

bude objasněn význam marketingové komunikace a samotné marketingové techniky komunikace 

používané v podnicích cestovního ruchu. Praktická část se bude týkat představení vybraného podniku 

a analýzy nástrojů marketingové komunikace používané v konkrétním podniku cestovního ruchu. 

Výsledky zpracovaných marketingových analýz budou sloužit jako podklad pro řízený rozhovor s 

vedením podniku. Na základě tohoto rozhovoru budou podány návrhy na zlepšení stávající situace 

podniku. 

 

Annotation 

Subject of this thesis is to analyze the current marketing communication tools used in selected touristic 

corporation. Then the suggestions and recommended changes to improve the current situation of 

corporate facilities will be presented. Formulation of the proposals and changes should uncover key 

factors of the success and to increase the competitiveness of the company. The theoretical part will 

explain the importance of marketing communication and the marketing communication techniques 

used in tourism businesses. The practical part will cover the performance of the chosen company and 

analysis of marketing communication tools used in a particular tourism enterprise. Results processed 

marketing analysis will serve as a basis for controlled interview with management. On the basis of this 

interview the proposals to improve the current situation will be made. 

 

 

 



Hulejová, Denisa 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Cesta za vínem a folklorem po Jižní Moravě / Wine Tours and Folklore of 

South Moravia 

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

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

 

Anotace 

Předmětem mé Bakalářské práce „Cesta za vínem a folklorem po Jižní Moravě“ je zjistit pomocí 

empirického výzkumu přednosti i nedostatky v oblasti cestovního ruchu a cestování za gastronomií, 

konkrétně navrhnout vlastní zájezd za vínem Jižní Moravy a navrhnout vlastní praktická opatření ke 

zlepšení zjištěné situace. V praxi budou vymezeny základní pojmy a marketingový výzkum. V praktické 

části je zhodnocení a návrh na zlepšení v cestování za gastronomií v souvislosti s poznatky uvedenými 

v teoretické části práce. 

Annotation 

The aim of the bachelor work „Wine Tours and folklore of South Moravia“ is to find out with the aid of 

empiric examination advantages and disadvantages of tourism and travel for Gastronomy, specifically 

design your own wine tour in South Moravia and to design own businesslike stroke to improve the 

found-out situation. In prastice is appreciation  and the koncept. In the work is appreciation  and the 

concept of upgrade in travel for gastronomy. In connection with the pieces of knowledge introduced 

in the theoretical part of the work. 

 

Hůryová, Iveta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Hodnocení dopadů v případě sjednocení sazeb DPH v hotelnictví v ČR / 

Evaluation of impacts in the case of unification of VAT rates in the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr David, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Jarmila Zaviačičová 

 

 



Anotace 

Bakalářská práce se zabývá hodnocením dopadů na hotelnictví při realizaci návrhu na sjednocení sazeb 

daně z přidané hodnoty v České republice. V práci je analyzován současný stav dané problematiky 

popisované v odborné literatuře. V praktické části práce jsou u vybraných služeb sledovaná období, 

kdy došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty. Na základě vlastních výpočtů je stanoven dopad 

změny sazby daně z přidané hodnoty na zákazníka a na firmu. Podklady pro aplikaci teoretických 

poznatků a vlastní výpočty poskytly vybrané subjekty podnikající v hotelnictví. Po aplikaci 

předpokládané jednotné sazby daně z přidané hodnoty jsou porovnány předpokládané výsledky se 

skutečnými a následně je navrženo související doporučení pro daňovou politiku v České republice. 

 

Annotation 

This thesis deals with the evaluation of the impact on the hotel business resulting 

from the implementation of the project for the unification of VAT rates in the Czech Republic.  The 

current state of the issue described in the literature is analysed.  In the practical part of the work 

periods when there was a change in the VAT rate are monitored in particular services. Based on my 

own calculations the impact of changes in the VAT rate on a customer and a company is determined. 

Data for the application of theoretical knowledge and my own calculations were provided by the 

particular entities running a hotel business. After the application of a supposed uniform VAT rate the 

expected results are compared to the actual ones and then related recommendations for the tax policy 

in the Czech Republic are proposed. 

 

Hušková, Veronika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Udržitelné formy cestovního ruchu / Forms of sustainable Tourism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

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

 

Anotace 

Tato práce se zabývá pojmem udržitelný cestovní ruch a jeho formami. V první části popisuje koncept 

udržitelnosti v cestovním ruchu a náležitosti s tím spojené. Dále se zaměřuje na turistiku jako jednu 

z udržitelných forem. V druhé části práce je provedeno dotazníkové šetření ve specifické skupině 

turistů, vlastnících Turistický deník s cílem získat přehled o udržitelnosti vybraných indikátorů. Cílem 

práce je navrhnout řešení pro zvýšení udržitelnosti v oblastech kde se dle výsledků Turistický deník jeví 

jako neudržitelný. 

 



Annotation  

This paper deals with the concept of sustainable tourism and its forms. In the first part it describes the 

concept of sustainability in tourism and formalities connected with it. It also focuses on tourism as one 

of sustainable forms. In the second part of the paper is carried out a survey in a specific group of 

tourists, owners of Wander book to get an overview of the sustainability of selected indicators. The 

aim is to propose solutions to increase sustainability in areas where, according to the results, Wander 

book seems to be unsustainable. 

 

 

Hüblová, Denisa 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Benchmarking aplikovaný na wellness hotely v oblasti Brno – město / 

Benchmarking applied to wellness hotels in Brno 

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

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

 

Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění benchmarkingu, jako metody řízení kvality  

ve wellness hotelů v městě Brně. První část charakterizuje benchmarking a jeho vývoj, druhy, postupy 

a etiku. Ve druhé části práce je popsáno řízení kvality wellness hotelů v městě Brně. Třetí část se věnuje 

praktickému vyžití výsledků benchmarkingu ve wellness hotelech. 

 Abstract 

Bachelor's thesis is targeting the application of benchmarking as a strategy of quality management in 

the wellness hotels in city of Brno. First section characterizes benchmarking  

and it's progression, sorts, procedures and ethics. In the second section is described quality 

management in the wellness hotels in city of Brno. The third part is dedicated to the practical use of 

outcomes of benchmarking in wellness hotels. 

 

 

Chlupová, Jana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  



Bakalářská práce: Folklórní cestovní ruch Šlapanicka / Folklore Toursim of the Šlapanice 

Region 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Anotace 

Práce se zaobírá stavem folklórního cestovního ruchu v oblasti Šlapanicka. Oblast Šlapanicka definuje 

jako samotné město Šlapanice a nejbližší okolí. Popisuje obce Ponětovice, Praci, Jiřikovice a Blažovice. 

Řeší místní pojetí folklóru a především folklorismu v dané lokalitě. Práce také ukazuje podmínky a různé 

přístupy v jednotlivých obcí. Jednak přístup mládeže, která se těmto aktivitám obvykle věnuje, ale také 

přístup ze strany vedení obcí a jednotlivých organizací podílející se na organizaci hodů, slavností a 

jiných akcí. Pomocí rozhovorů s odborníky, kteří se pohybují nejen v oblasti folklóru, ale také v oblasti 

Brněnska, chce práce ukázat prvky pseudoturistického pojetí etnografického cestovního ruchu a 

na tomto základě vytvořit možné návrhy vedoucí ke zlepšení a zkvalitnění současného stavu. 

 

Annotation 

The work is dealing with status of folklore toursim in region Šlapanicko. I define Šlapanice lake itself 

city Šlapanice and imediate villages – Ponětovice, Prace, Jiříkovice and Blažovice. I work with local 

conception of foklore and folklorism. This work shows conditions and different approaches in 

individual villages. It is about young people too, about acces of organisation in villages, acces of 

leadership besaouce they all are working in organisation of all faste, celebrations and other events. 

Interwiew with experts are show elements of pseudo toursim conception of social antropoly toursim. 

Work wonts create some suggeston for improvement and improving of current status. 

 

 

Chlupová, Jana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Nové směry rekreačního cestovního ruchu - wellness / New Directions of 

Recreational Tourism - Wellness 

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

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

 

 

 



Anotace 

Tématem bakalářské práce „Nové směry rozvoje rekreačního cestovního ruchu – wellness“ je wellness 

jako produkt rekreačního cestovního ruchu. V úvodu charakterizuji cestovní ruch jako celek a dále se 

zaměřím na jeho rozdělení. Charakterizuji rekreační cestovní ruch, do kterého wellness spadá a 

rozeberu jej jako součást krátkodobé rekreace. V další části mé práce je vysvětleno něco z historie a 

jak se wellness v postupu času formulovalo hlavně v České republice. Představím samotné wellness 

produkty, které jsou nabízeny na trhu v České republice a jak se člení. V rámci výzkumu je zpracován 

přehled nabízených wellness produktů na trhu s přihlédnutím na trendy v jejich nakupování. V závěru 

bude navržen trend vývoje wellness v podmínkách České republiky.  

 

Annotation 

The theme of the bachelor thesis „New directions of growth recreational tourism – wellness“ is a 

wellness, the product of recreational tourism. In the first part is characterized tourism as a complex 

and its severance.  I characterized recreational tourism and wellness as a part of short-term recreation. 

In the next part is explained some of history and how wellness formulated in time in the Czech 

Republic. I introduce wellness products, that are offered in the Czech Republic and its division. In the 

analysis part is summary of offer wellness products and trends in sells. In the last part is will designed 

trend of expansion wellness in the Czech Republic. 

 

Chroncová, Jana 

Rok: 2014, 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 cestovního ruchu / Culinary 

Tourism as an Opportunity for Tourism Development 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Kulinářská turistika jako příležitost pro rozvoj cestovního ruchu“ je 

zmapování současné nabídky gastronomických akcí pořádaných na území České republiky a vytvoření 

zajímavého produktu spojeného s kulinářskou turistikou. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a 

praktické. V teoretické části jsou představeny základní charakteristiky gastronomického cestovního 

ruchu, přehled nejzajímavějších gastronomických festivalů a slavností, zjištění současného stavu a 

využití kulinářské turistiky na trhu. V praktické části je analyzován dotazník, proveden za účelem zjištění 

informovanosti a zájmu účastníků o kulinářskou turistiku. Na základě zjištěných informací je v závěru 



práce sestaven produkt – gastronomický zájezd, který by mohl přispět k rozvoji kulinářské turistiky u 

nás. 

Annotation 

The subject of this bachelor study „Culinary tourism as an opportunity for tourism development“ is to 

create a chart of current supply of gastronomy events which are now available in the Czech Republic 

and to create a new, attractive product connected with the culinary tourism. The study has two parts, 

theoretical and practical. In the theoretical part there are described basic characteristics of culinary 

tourism, list of the most interesting gastronomy festivals, celebrations and events, to find out how 

nowadays culinary tourism affects the market. In the practical part of the study, there is a 

questionnaire analyze. Subject of the analysis is to find out how the market is informed about culinary 

tourism. At the end there is a new culinary product, which has been created, based on the information 

mentioned above. This new culinary trip could help culinary tourism to develop. 

 

 

Chudáček, Stanislav 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Možnosti prezentace turistických lokalit formou konceptu Location-Based 

Services v mobilních aplikacích / Presentation Options of the Tourist Locations Using Concept 

of the Location-Based Services in Mobile Applications Development 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 

Anotace 

Práce nabízí možnost eliminování znalosti programování uživatelů v developerském prostředí 

programů rozšířené reality zobrazovaných v mobilních elektronických zařízeních. Cílem je usnadnit 

běžným uživatelům těchto programů tvorbu bodů zájmu a podnítit tak širokou veřejnost ke tvorbě i 

spoluúčasti na cestovním ruchu formou konceptu aplikací využívající rozšířené reality a Location-Based 

Services. Vytvořená práce obsahuje přímou návaznost na projekt české centrály cestovního ruchu 

CzechTourism: „Czech Specials, aneb Ochutnejte Českou republiku“. Nejprve je v práci vymezena 

základní charakteristika stacionárních výstupů cestovního ruchu, posléze je definován pojem rozšířená 

realita s odkazem na lokálně kontextové služby a na nezbytné aspekty technického hardwarového i 

softwarového vybavení potřebné pro její provoz s odkazem na příklady realizace rozšířené reality 

do praxe v kontextu cestovního ruchu. Výsledkem práce je zajištění transferu předem 

nespecifikovaného množství bodů zájmu ze souborového formátu Office Open XML (případně 

historicky staršího formátu Excel Binary File Format) do tří celosvětově nejrozšířenějších mobilních 



prohlížečů rozšířené reality. Součástí práce je i příloha v podobě fotodokumentace, tabulkově 

zpracované body zájmu a zdrojový kód plnohodnotné webové aplikace. 

Annotation 

The paper provides a possibility of eliminating programming knowledge of users in a development 

environment of Augmented Reality programs displayed in mobile electronic devices. The aim is to 

facilitate the creation of points of interest for ordinary users of these programs, and thus encourage 

the general public to the formation and participation in tourism in the form of a concept of applications 

using Augmented Reality and Location- Based Services. Created thesis includes a direct link to the 

project of the Czech headquarters for tourism Czech Tourism "Czech Specials: Taste the Czech 

Republic". Firstly, the paper defines the basic characteristics of the stationary output of tourism, and 

then defines the term augmented reality with reference to the local contextual services and on 

necessary aspects of technical hardware and software equipment needed for its operation with 

reference to examples of implementation of augmented reality into practice in the context of tourism. 

The result of this paper is to ensure the transfer of previously unspecified number of points of interest 

from the file format Office Open XML (or historically older Excel Binary File Format to the three most 

prevalent worldwide mobile augmented reality browsers. The work also includes annex in the form of 

photo documentation, spread sheets of processed points of interest and full source code of the web 

application. 

 

Ivanchenko, Anastasiya 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Udržitelnost vybraného lyžařského střediska /  Sustainability of Selected 

Ski Resort 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce:  prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

 

Anotace 

Téma bakalářské práce „Udržitelnost vybraného lyžařského střediska“ v sobě zahrnuje především 

prezentaci vybraného lyžařského střediska v západním okresu Ukrajiny a jeho hodnocení pomocí 

různých kritérií. Práce se zabývá získáním a zpracováním všeobecných a gastronomických informací o 

hotelových komplexech lyžařského střediska Dragobrat v Karpatech a následným srovnáním komplexů 

podle vybraných otázek, porovnáním nabídky a poptávky, kvality služeb a zařízení a všeobecných 

charakteristik. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na nalezení konkrétních ekonomických 

řešení objevených problémů a na zlepšení provozu lyžařského střediska na konkrétním příkladě 

Dragobratu. Práce také obsahuje stručný přehled historie vývoje udržitelného cestovního ruchu a 

udržitelného rozvoje. 



Annotation 

Subject of the thesis "Sustainability selected ski resort" implies in particular the presentation of 

selected ski resorts in the western part of Ukraine and its evaluation using various criteria. The work 

contains the acquisition and processing of general and gastronomic information about hotel complexes 

of Dragobrat ski resort in the Carpathians and comparing the complexes by selected questions, 

comparing supply and demand, quality services and facilities, general characteristics. The practical part 

of the thesis focuses on finding economical solutions to specific problems discovered andimproving 

the operation of the ski resort using Dragobrath as an example. The work also contains a brief history 

of the development of sustainable tourism and sustainable development. 

 

 

Ivanou, Dzmitry 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

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

hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

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

 

Anotace  

Práce se zabývá problematikou strategické analýzy konkrétního podniku. V teoretické části autor 

provedl zmapování odborné literatury, ve kterém vysvětlil podstatu a důležitost strategického řízení 

zahrnující misi, vizi, globální cíle. Dále se zbýval tvorbou strategických marketingových cílů a pozornost 

je věnovaná marketingové situační analýze. Praktická část byla zaměřena na strategickou analýzu 

konkrétního hotelu. Autor analyzoval jednotlivé součásti tvorby marketingové situační analýzy a v 

závěru navrhl zlepšení na zkvalitnění činnosti. 

Annotation 

The work deals with the strategic analysis of the specific hotel. In the theoretical part the author carried 

out the mapping of literature, where he explained the nature and importance of strategic management 

including mission, vision, global goals. Then it remained formation of strategic marketing objectives 

and attention was paid to marketing situational analysis. The practical part is focused on strategic 

analysis of the specific hotel. The authors analyzed individual components making marketing analysis 

and the conclusions suggested to improve the quality of its activities. 

 

Jakubová, Simona 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  



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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Podnikání v jiném členském státě / Business in another member state 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Kristýna Ondrová 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá podnikáním členských států, které je upravené a regulované 

vnitrostátním právem v souladu s právem EU. Zaměřuje se na identifikaci možností podnikání a 

požadavky, které musí být podnikem splněny. Dále pojednává o jednotném vnitřním trhu, zejména o 

svobodě usazování a svobodě pohybu služeb. Pátá kapitola pojednává o uznávání kvalifikací v EU a 

dosažené praxe. V neposlední řadě je v práci uvedeno sociální zabezpečení podnikatele. 

Annotation  

This thesis deals with the business of the Member States, which is modified and regulated by national 

law in line with EU law. It focuses on identifying business opportunities and requirements that must 

be met. It also deals with the single internal market, in particular the freedom of establishment and 

freedom to provide services. The fifth chapter deals with the recognition of qualifications in the EU 

and employment background. Last but not least, there is shown a social security of the entrepreneurs. 

 

 

Janíková, Kristýna 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Nákupný cestovný ruch a jeho prínos pre vybranú turistickú destináciu / 

Shopping  tourism and  its benefit  for selected tourist destination 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

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

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce ,, Nákupný cestovný ruch a jeho prínos pre vybranú turistickú destináciu 

“ je skúmanie charakteristík a vplyvov nákupného turizmu medzi Slovenskom a Rakúskom. Je rozdelená 

do troch kapitol, pričom úvodná časť obsahuje teoretický rozbor a stručný vývoj sledovaného javu. 

Priestor je venovaný histórií nákupného cestovného ruchu a pohraničnému nakupovaniu. Praktická 

časť obsahuje charakteristiku outletového centra v obci Parndorf a nosnou časťou práce je realizovaný 



dotazníkový prieskum, ktorý sledoval nákupné zvyky Slovákov v Rakúsku. Záverečná kapitola sa 

sústredí na odporúčania pre prax.  

 

Annotation  

The object of the Bachelor's thesis ,, Shopping  tourism and  its benefit  for selected tourist destination 

“ is assessment of characteristic and influence of shopping tourism between Slovakia and Austria. Is 

split up into three chapters and the first part includes the theoretical review of this topic and short 

evolution of the surveyed matter is explored. 

The next part of the mentioned section talks about history of shopping tourism and the cross-border 

shopping. A practical thesis is focused on the characteristics of the outlet centre in the village of 

Parndorf and major part of thesis lies in questionnaire research, which has investigated the shopping 

customs of Slovaks in Austria. The final section deals with recommendations for practice. 

 

Jurík, Adrián 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Kvalita služieb ako nevyhnutná podmienka konkurencieschopnosti hotela / 

Service Quality as a Necessary Condition for the  Competitiveness of the Hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

Anotácia 

 Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretického a empirického prieskumu uskutočniť analýzu 

súčasných stavov hotelom poskytovaných služieb a analýzu súčasnej konkurencie hotela. Pre prieskum 

je nevyhnutné získať informácie o spokojnosti zákazníkov, na základe kvality poskytovaných  hotelových 

služieb, a to formou osobného rozhovoru. Zhromaždenie a vyhodnotenie informácií tvorí základ, pre 

následné definovanie návrhov na zlepšenie kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti 

hotela. Metóda Benchmarking určí postavenie hotela na trhu v zmysle porovnávania sa s konkurenciou. 

 

Annotation 

 The aim of the thesis is based on theoretical and empirical research to analyze the present state of 

services provided by hotel and analysis of the current competition. For exploration is necessary to 

obtain information about customer satisfaction, based on the quality of hotel services, through 

personal interview. Gathering and evaluation of information forms the basis for the subsequent 

definition of proposals for improving service quality and competitiveness of the hotel. Benchmarking 

method determines the position of the hotel market in terms of comparison with the competition. 

 

 



Juríková, Simona 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovní ruch 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vývoj kúpeľného cestovného ruchu v Slovenskej republike / Development 

of Spa Tourism in Slovak Republic 

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

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

 

Anotácia 

Bakalárska práca sa zaoberá históriou slovenského kúpeľníctva a predstavením vývoja kúpeľného 

cestovného ruchu v krátkom historickom priereze od 14. storočia až po súčasnosť. Bakalárska práca je 

rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce je zameraná na opis histórie 

kúpeľníctva, charakteristiku kúpeľného cestovného ruchu a jeho návštevníkov, tiež zameraná na opis 

vzniku slovenských kúpeľov a prvé zmienky o minerálnych vodách. Praktická časť  práce je zameraná 

na komparáciu návštevnosti Bojnických kúpeľov v rokoch 1952-1959 so súčasnosťou za roky 2009-2012 

a komparáciu Kúpeľov Bojnice a Nimnica, ako najstarších a najmladších kúpeľov v Slovenskej republike. 

Komparácia sa týka ponúkaných služieb a procedúr. V návrhovej časti budú hľadané riešenia na 

zlepšenie návštevnosti slovenských kúpeľov domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi.  

Annotation 

This bachelor's work deals with the history of spas in Slovakia and provides a concise overview of the 

development of spa tourism since the 14th century up to the present. This paper is divided into two 

sections - the theoretical one and the practical one. The former is aimed at description of the history 

of spa tourism, its characteristics and features of typical spa visitors. It also deals with the early stages 

of Slovak spas and first mention of thermal springs. The practical section deals with the comparison of 

visiting Bojnice Spa in years 1952-1959 with present years 2009- 2012 and comparison of the Bojnice 

Spa with the Nimnica Spa as the oldest and youngest ones in Slovakia. The comparison covers services 

and treatment offered at both places. In the suggestion section of our work we look for possible 

solutions to existing spa issues and discuss opportunities for improvement of Bonice's and Nimnica's 

attendance by Slovak and foreign visitors. 

 

Kalvodová, Kateřina 

Rok: 2014, 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:  RNDr. Jan Trávníček 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá marketingem hotelu Vista.  Hlavním cílem bakalářské práce je podrobně 

analyzovat hotel pomocí nástrojů marketingového mixu, SWOT analýzy a analýzy konkurenčního 

prostřední. K dosáhnutí cíle jsem využila rozhovoru s revenue manažerem a zaměstnanci hotelu a 

celkovým monitoringem hotelových služeb. V závěrečném sektoru práce jsou popsány navrhované 

změny, které by dle mého názoru mohly zvýšit prodej služeb produktů hotelu Vista.    

 

ANNOTATION  

The bachelor thesis deals with marketing of hotel Vista. The main aim of this thesis is to analyze in 

detail the hotel using the tools of the marketing mix, SWOT analyzes and competitive environment. To 

achieve the objective, I used an interview with the revenue Manager, hotel‘s staff and overall 

monitoring of hotel services. In the final sector work describes the proposed changes, which would in 

my opinion be able to increase sales of products at hotel Vista. 

 

Kamermeier, Michal 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovní ruch 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Zhodnocení využívání marketingových nástrojů v cestovní kanceláři/ 

Evaluation of the Use of Marketing Tools in the Travel Agency 

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

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

 
Anotace  
Hlavním cílem bakalářské práce s názvem „Zhodnocení využívání marketingových nástrojů v cestovní 
kanceláři“ je na základě výsledků analýzy provést zhodnocení míry využívání marketingových nástrojů 
a případně navrhnout využití nástrojů dalších. Práce se skládá ze dvou velkých částí, a to z teoretické a 
praktické části. Teoretická část se s pomocí odborné literatury věnuje vymezení nejdůležitější pojmů 
souvisejících s řešeným tématem. Praktická část se konkrétně zabývá vybranou cestovní kanceláří, 
kterou se stala Atlas Adria s. r. o. Prostřednictvím analýzy zaměřené na marketingovou oblast a 
marketingového šetření lze navrhnout možnosti rozšíření a zlepšení marketingové strategie 
společnosti. Marketingový výzkum se týká zákazníků a samotného majitele vybrané cestovní kanceláře.  
 
Annotation 
The main aim of this thesis titled "Evaluation of the use of marketing tools in the travel agency " is 
based on the results of the analysis , assessment of level of use of marketing tools and to propose the 
use of other tools . The work consists of two major parts: a theoretical and practical part. The 
theoretical part with the help of professional literature devoted to defining the most important terms 
associated with the researched topic . The practical part deals  



specifically with selected travel agencies that became Atlas Adria Ltd. Through the analysis focused on 

the area of marketing and marketing inquiries can suggest the possibility of extending and improving 

the marketing strategy of the company. Marketing research concerns the customer and the actual 

owner of travel agency . 

 

Kavačová, Zuzana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využití komunikačního mixu u subjektu cestovního ruchu / Using of 

Communication Mix in Subject of Tourism 

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

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

 

Anotace 

V práci je shrnut komunikační mix a jeho využití u subjektů cestovního ruchu. Představuje v současnosti 

široce uznávané a užívané způsoby marketingové komunikace. V této bakalářské práci je 

charakterizován vybraný subjekt reálného trhu, kterým je v tomto případě cestovní kancelář. V textu 

byla provedena analýza stávající situace vybrané cestovní kanceláře se zaměřením na jednotlivé prvky 

komunikačního mixu. Bakalářská práce obsahuje konkrétní návrh komunikační strategie pro zvolenou 

cestovní kancelář. Dále určuje cílové skupiny a doporučuje řešení na zlepšení postavení na trhu pomocí 

prvků komunikačního mixu. Tato bakalářské práce by mohla sloužit jako informační zdroj pro cestovní 

kanceláře a jiné subjekty v cestovním ruchu. 

Annotation 

The thesis summarizes the communication mix and its use for tourism entities. In this work is 

characterized the selected subject of the real market, which is in this case a travel agency. In the text, 

the analysis of the current situation of travel agency focusing on individual elements of the 

communication mix. Bachelor thesis contains concrete proposal communication strategies for selected 

travel agency. It also determines the target groups and recommends solutions to improve market 

position by elements of the communication mix. This work could serve as a source of information for 

travel agencies and other stakeholders in tourism. 

 

Kellnerová, Lucie 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Udržitelné formy cestovního ruchu / Forms of Sustainable Tourism 



Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

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

 

Anotace 

Bakalářská práce Udržitelné formy cestovního ruchu se dělí na teoretickou a praktickou část.  

Teoretická část si klade za cíl, na základě odborné literatury, vymezit základní pojmy jako jsou 

udržitelný cestovní ruch, sdružení podporující venkovskou turistiku a agroturistiku a jednotlivé formy 

udržitelného cestovního ruchu. Tato část bakalářské práce se nejvíce zaměřuje na agroturistiku. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá agroturistikou na Jižní Moravě. Jedním z dílčích cílů praktické 

části je vytvořit seznam agrofarem v Jihomoravském kraji. Dalším dílčím cílem je pomocí dotazníkového 

šetření zaměřeného na provozovatele agrofarem, zjistit aktuální situaci ubytovacích zařízení 

v agroturistice na Jižní Moravě a přístup provozovatelů k certifikaci ubytování v soukromí. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že majitelé agrofarem nejeví zájem o certifikaci ubytování 

v soukromí. Hlavním cílem práce je na základě dílčích cílů navrhnout řešení problému nedostatečné 

informovanosti v certifikaci a z toho vyplývající nezájem.  

 

Annotation 

The bachelor thesis „Sustainable forms of tourism“ is divided into theoretical and practical part. 

Theoretical part is based on recherché of literature and its main aim is to define essential terms as 

sustainable tourism, associations supporting rural tourism as well as agro-tourism and forms of 

sustainable tourism itself. Main focus is laid upon agro-tourism. Practical part of this thesis deals with 

agro-tourism in South Moravia region. One partial goal is to create list of agrofarms in South Moravia 

region. Another goal is to gain information about current situation of accommodation units in agro-

tourism and about access of operators to the certification of private accommodation in the region of 

South Moravia, all with the help of questionnaire survey. Conducted survey showed the unconcern of 

operators for any certification of private accommodation. To suggest certain solutions to disinterest 

for certification that emerges from inadequate foreknowledge in possibilities of certification herself is 

the key asset of this thesis. 

 

 

Kishkel, Anastasiya 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Architektura a design restaurací / Architecture and design of restaurant 

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

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

 



Anotace  

Předkládaná práce se zabývá v celém komplexu vývojem a kvalitou restauračních služeb se zaměřením 

na analýzu činnosti hotelů Belarus a Kronon Park Hotelu v Grodně v Běloruské republice. Teoretická 

část se věnuje historii a vývoji restauračních služeb, entymologii vybraných pojmů a základnímu třídění 

restauračních zařízení. Podrobně analyzuje činnost celého stravovacího úseku, všech jeho dílčích částí, 

vybavení kuchyně a restaurace. Nedílnou součástí je kapitola věnovaná firemní kultuře, která je zvláště 

v pohostinství velmi potřebná. Image firmy, kvalita obsluhujícího personálu a hodnota značky 

stravovacího zřízení jsou základem kvalitní péče o zákazníky. V popředí pozornosti jsou dále stravovací 

služby v současnosti, sestavení výrobního a prodejního programu, analýza konkurence, druhy obsluhy 

a kontrolní činnost. Závěrečná kapitola teoretické části je věnována restauračnímu marketingu. 

Praktickou část tvoří kvantitativní šetření vybraných restauračních zařízení, která jsou součástí hotelů. 

Závěr práce tvoří návrhová část na zlepšení kvality služeb.  

 

Annotation 

The present work deals with the development of a quality restaurant services with a focus on the 

analysis activities of the hotel Belarus and the Kronon Park Hotel in Grodno in the Republic of Belarus. 

Theoretical part deals with the history and development of restaurant services, entymology selected 

concepts and basic sorting restaurants. The work analyzes in detail the activities of the whole catering 

sector, all of its component parts, kitchen equipment and restaurant. Integral part includes a chapter 

on corporate culture, which is particularly in the hospitality needed. Company image, quality service 

staff and brand value of the catering establishment are the foundation of quality customer service. In 

the spotlight are also catering services currently, assembly manufacturing and sales program, 

competition analysis, types of service and control activities. The final chapter of the theoretical part is 

devoted restaurant marketing. The practical part consists of a quantitative survey of selected 

restaurants that are part of the hotel. The conclusion suggests to improve quality of service. 

 

 

Királyová, Kristína 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Marketingová stratégia vo vybranom reštauračnom zariadení/ Marketing 

Strategy in Given Restaurant Facility 

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

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

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce na tému ,,Marketingová stratégia vo vybranom reštauračnom zariadení“ 

je zhodnotenie, prípadne návrh novej marketingovej stratégie pre reštauráciu Jánošíkov dvor. 

Teoretická časť bude zameraná na rozbor dostupnej odbornej literatúry zo zameraním na marketing, 



marketingové prostredie a problematiku marketingových stratégií    v oblasti stravovacích zariadení. V 

praktickej časti bude pozornosť zameraná na konkrétne reštauračné zariadenie, a to hlavne z pohľadu 

využitia marketingových nástrojov. V práci bude uvedená analýza vonkajšieho a vnútorného 

prostredia, SWOT analýza a analýza marketingového mixu. Cieľom bakalárskej práce bude na základe 

výsledkov týchto analýz a na základe výsledkov dotazníka navrhnúť marketingovú stratégiu pre 

vybrané reštauračné zariadenie. Výber správnej marketingovej stratégie bude mať podstatný vplyv na 

ďalšie hospodárske smerovanie podniku. 

 

Annotation  

The thesis focuses on the subject „Marketing strategy in selected restaurants“ is the evaluation and 

proposes a new marketing strategy for the restaurant Jánošíkov Dvor. The theoretical part will focus 

on the analysis of available literature with focus on marketing, marketing environment and the issue 

of marketing strategies in the catering equipment. The practical part will focus attention on a specific 

restaurant equipment, especially in view of the use of marketing tools. The paper provides an analysis 

of the external and internal environment, SWOT analysis and marketing mix analysis. The aim of the 

thesis is based on the results of these analyses and the results of the questionnaire suggest a marketing 

strategy for the choice restaurant. Choosing the right marketing strategy will have a substantial impact 

on other economic direction of the company. 

 

 

Kittlerová, Natália 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Analýza úrovne zaistenia potravinovej bezpečnosti v reštaurácii / Analysis 

of the Level of Food Security in Restaurant 

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

Oponent bakalářské práce:  prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

 

Anotácia 

Bakalárska práca ,,Analýza úrovne zaistenia potravinovej bezpečnosti v reštaurácii“ je zameraná na 

objasnenie problematiky potravinovej bezpečnosti vo vybranom  reštauračnom zariadení so sídlom 

v Slovenskej republike. Teoretická časť sa zaoberá vymedzením pojmov vzťahujúcich sa k potravinovej 

bezpečnosti, vymedzením legislatívy platnej na území SR a záväznej pre podnik poskytujúci stravovacie 

služby. V praktickej časti sa práca zaoberá analýzami faktorov ovplyvňujúcich zaistenie potravinovej 

bezpečnosti vo vybranom podniku a na základe výsledkov analýz následné navrhnutie možností 

zvýšenia zaistenia potravinovej bezpečnosti. Ďalej sa práca zaoberá dodávateľsko - odberateľskými 

vzťahmi, ich štúdiou a následnými návrhmi na zlepšenie. 



Annotation: 

Bachelor work ,,Analysis of the level of ensuring food security in the restaurant“ is to clarify the issue 

of food security in selected restaurants situated in Slovak Republic. The theoretical part deals with the 

definitions relating to food security, defining the legislation in force in territory of the Slovak Republic 

and binding on to the provider of catering services. The practical part of the thesis deals with the 

analysis, of the ensuring factors affecting food security in the selected companies and based upon the 

results of analysis suggests improvement opportunities ensuring food security. Furthermore, the work 

deals with supplier – customer relationship, their study and subsequent proposals for improvements. 

 

Kleineidam, Karel 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Projekt založení gastronomického podniku / The project of establishing the 

gastronomic firm 

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

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

 

Anotace  

Téma bakalářské práce je „Projekt založení gastronomického podniku“. V teoretické části se řeší 

problematika podnikání, podniku a charakteristika strategie. Druhá kapitola práce se zaměřuje na 

analýzu trhu, s čím souvisí segmentace trhu, analýza konkurence, hodnocení rizik a SWOT analýza. V 

práci se dále rozebírá marketingový plán, marketingový mix, reklama a podpora prodeje. Následující 

kapitola se věnuje charakteristice gastronomie a baru. Praktická část je zaměřená na vlastní založení 

gastronomického projektu. V dané kapitole jsou podrobně rozebrány instrukce, se všemi náležitostmi 

pro založení vlastního podniku, baru. Následně je zpracována finanční analýza a marketing a nápojový 

lístek pro vybraný podnik. Praktická část je věnovaná průzkumu trhu. 

 

Annotation 

The theme of bachelor thesis is „The project of launching a gastronomic business“. The theoretical part 

describes the issue of business, company and specifies strategy. The second chapter focuses on market 

analysis, market segmentation, competition analysis, crisis evaluation, and SWOT analysis. The thesis 

presents marketing plan, marketing mix, advertisement and sales support. The following chapter 

describes specifics of gastronomy and night club. The practical part focuses on the very basic of night 

club launching. In this chapter are defined instructions with all its requirements to establish own night 

club. Financial analysis, marketing, and drinks menu is described later. The practical part reflects 

evaluation of market research. 

 



Konečný, Ivo 

Rok obhajoby: 2014  

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

ruchu 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vodáctví a jeho význam pro současný cestovní ruch / Water Tourism: its 

importance in recent tourism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

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

 

Anotace 

Moje bakalářská práce se zabývá vodáctvím a jeho významem pro současný cestovní ruch. Teoretická 

část se zabývá cestovním ruchem a vodní turistikou v České republice. Dále jsou řešeny marketingové 

otázky související s cestovním ruchem, a na toto navazující otázky statistik cestovního ruchu a vodáctví. 

Pozornost bude také kladena na obsahové informace o vodní turistice v České republice. Praktická část 

zahrnuje charakteristiku řeky Vltavy. Na závěr bude na základě dosažených výsledků zpracován návrh 

na zlepšení určitých oblastí ve vodní turistice.  

 

Annotation 

My bachelor's project deals water tourism and its relevance to the current tourism. The theoretical 

part deals with tourism and water tourism in the Czech Republic. The following are dealt with 

marketing issues related to tourism and the related issues of tourism statistics and water tourism. 

Attention will also be given to include information about water tourism in the Czech Republic. The 

practical part includes the characteristics of the Vltava river. At the end of my project the design will 

be based on the results obtained, a proposal to improve certain areas in the water tourism. 

 

Koudelková, Aneta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Analýza úrovně zajištění potravinové bezpečnosti v provozovně poskytující 

stravovací služby / Analyzing of the Food Security Level in Catering Service 

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

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

 



Anotace 

Předmětem bakalářské práce Analýza úrovně zajištění potravinové bezpečnosti v provozovně 

poskytující stravovací služby je zjištění kritických bodů ovlivňujících potravinovou bezpečnost ve 

vybraném podniku. Teoretická část pojednává o všech problémech potravinové bezpečnosti, od pojmů 

a zásad až ke kontrole a vzniku možných rizik týkajících se potravin a práce s nimi. V práci je vymezena 

legislativa důležitá pro podniky působící v potravinářství. Znalosti teoretické části jsou potřebné pro 

sestavení analýzy, díky které budou určeny kritické body. Analytická část obsahuje představení 

provozovny a stávající návrh prostorového uspořádání kuchyně. Je provedena analýza zajištění 

potravinové bezpečnosti v provozovně. Návrhy na zlepšení potravinové bezpečnosti provozovny a 

lepšího prostorového uspořádání kuchyně jsou v návrhové části.  

Annotation 

Work is focused on the analysis of the level to ensure food security in the premises providing food 

services, is to identify critical points that affect food security in the business. The theoretical part deals 

with all the problems of food security from the concepts and principles to the control and the 

emergence of potential risks relating to food and work with them. In the work is defined by legislative 

important for businesses operating in the food industry. Knowledge of the theoretical part are 

important for the design analysis, which will be determined by the critical points. The analytical part 

includes performances of the establishment and the current proposal of the space arrangement of the 

kitchen. Analysis is performed to ensure food security in the premises. Proposals to improve the food 

security of the establishment and better layout of the kitchen are part of the design. 

 

Kováčik, Tomáš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Marketingové aktivity restauračních zařízení vybraného regionu / 

Marketing Activities of the Restaurants Facilities in the Given Region 

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

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

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými aktivitami restauračních zařízení Mikroregionu 

Hodonínsko. Také se zabývá povahou těchto aktivit a způsobem jejich využití. Budou předloženy 

teoretické podklady pro toto téma a následně proběhne šetření, ve kterém se projeví reálné 

skutečnosti. Na základě těchto skutečností budou vytvořena doporučení pro restaurační zařízení, která 

by jim mohla pomoci upevnit jejich pozici na trhu, či ji zlepšit. 

 



Annotation  

This bachelor´s theses pursues marketing activities of the restaurant facilities of the Hodonin micro-

region. It also pursues the nature of these activities and the way they are used. Theoretical information 

for this topic will be sumitted and subsequently a survey will be done, in which real facts will be shown. 

Recomendation for the restaurants will be made based on these facts, which should help strenghten 

the position on the market or make it better. 

 

Kováčová, Kristína 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Partnerský princíp pri budovaní infraštruktúry kúpeľného miesta Dudince a 

jeho okolia / The Partnership principle at Infrastructure construction of a Spa town Dudince 

and ist surrounding 

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

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotácia 

Prvá časť bakalárskej práce vychádza z analýz z dostupných zdrojov, ako aj z analýz  informácií 

a poznatkov, ktoré nám pomôžu objasniť doposiaľ získané a popísané vedomosti k téme. V rámci 

teoretickej časti je potrebné sa oboznámiť s poznatkami manažmentu, marketingu, samosprávy miest 

a obcí, ako aj s poznatkami v oblasti poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu nielen 

z pohľadu hotelových a reštauračných zariadení, ale rovnako z pohľadu doplnkových služieb 

cestovného ruchu s dôrazom na záujmové združenia pôsobiace v riešenom území (Oblastná 

organizácia cestovného ruchu Dudince, Turisticko-informačná kancelária Dudince). Zanalyzujú sa 

celkové formy uplatnenia partnerského princípu na základe zrealizovaných aktivít Oblastnej 

organizácie a formou riadených rozhovorov sa naskytne pohľad na túto spoluprácu zo strany 

zúčastnených subjektov spolupráce. V návrhovej fáze je poukázané na kladné stránky doterajšej práce 

v území a je navrhnutý súbor aktivít, ktorých cieľom bude motivovať subjekty cestovného ruchu 

v riešenej lokalite k spoločnému budovaniu infraštruktúry v kúpeľoch Dudince.  

 

Annotation     

The first part of the bachelor thesis is based on the literary sources as well as analysis of other 

information and knowledge that will help us clarify previously gained and described knowledge of the 

topic. The theoretical part includes application of knowledge of management, marketing, municipality 

of towns and villages and provision of complex services in the area of tourism not only in terms of 

hotels and restaurants but also in terms of additional services of tourism services and services focusing 

on interest associations active in the examined territory (Dudince Regional Organisation of Tourism, 

Dudince Tourist Information Office). We analyse complex forms of implementation of the partnership 

principle on the basis of realized activities of the Regional organisation and execute managed 



interviews which provide us with an image of this cooperation from the viewpoint of the participating 

subjects. The suggestion part points out the positive aspects of work which has been done in this area 

and includes a proposal of a set of activities aimed at encouraging the tourism subjects in the examined 

area to join forces in construction of infrastructure in Spa Dudince. 

 

Kožik, Eva 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Finanční analýza vybraného podniku cestovního ruchu / Financial analysis 

of the selected tourism enterprise 

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

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

 

Anotace 

Cílem této bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti STUDENT AGENCY, k. s. v letech 

2008 - 2012, provedené na základě veřejně dostupných zdrojů. V první části práce jsou definovány 

metody finanční analýzy. V další části je stručné představení společnosti STUDENT AGENCY, k.s. a 

provedena samotná finanční analýza dle finančních ukazatelů. Práce je zaměřena na poměrové 

ukazatele rentability, zadluženosti, likvidity a aktivity. V závěru finanční analýzy je použit bankrotní 

model. U zjištěných výsledků jsou uvedeny komentáře a navrhovaná opatření. 

 

Annotation 

The aim of this thesis is to evaluate the financial situation of the company STUDENT AGENCY, k. s. 

during the period 2008 – 2012, based on publicly available sources. The first part of the thesis includes 

definition of the financial analysis methods. The next part contains short introduction of the company 

STUDENT AGENCY, k. s. and the financial analysis itself based on financial indicators. The thesis focuses 

on evaluation of ratio indicators of profitability, insolvency, liquidity and activity. In conclusion of the 

financial analysis there is bankruptcy model used. The obtained results are presented by comments 

and proposed actions. 

 

Kratochvílová, Nikola 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  



Bakalářská práce: Kategorizace hotelů u nás i ve světě / Categorization hotels at home and 

abroad 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Kategorizace hotelů u nás i ve světě“ je postihnout kategorizaci hotelů 

v České republice a srovnat ji se situací ve světě, zejména s evropskými státy a oblíbenými turistickými 

destinacemi, jako jsou např. Portugalsko, Španělsko, Velká Británie či zámořská USA. Dále práce 

obsahuje informace, jak je kategorizace vnímána z pohledu veřejnosti a Asociace hotelů a restaurací 

ČR na problematiku klasifikace, která patří mezi propagátory „Oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení“. Jednotná klasifikace nepřináší však jen samá pozitiva, a proto je práce zaměřena 

i na problémové části a nedostatky kategorizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout zlepšení pro 

stávající klasifikaci. 

 

Annotation 

The bachelor’s thesis entitled "Categorization of hotels in the Czech Republic and worldwide" describes 

categorization of the hotels in the Czech Republic and compares it with the situation abroad. Special 

attention is paid namely to the European countries and favourite touristic destinations, such as 

Portugal, Spain, Great Britain and the USA. The thesis presents information how the categorization is 

considered by public and by the Association of Hotels and Restaurants in CR, the organization 

supporting "Official unique classification of accommodation facilities". Since the unique classification 

doesn’t pose only positives, the thesis focuses also on the problematic parts and drawbacks of the 

categorization. The aim the bachelor’s thesis is to propose improvements for the current classification. 

 

Krmíček, Milan 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Etika v podnikání / Business Ethics  

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

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

 

Anotace  

Předmětem mé bakalářské práce je podnikatelská etika v oblasti cestovního ruchu. Cílem práce bude 

zmapovat prostředí v podniku PH compact s.r.o. z hlediska dodržování základních norem podnikatelské 

etiky v cestovním ruchu.  



Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Praktickou část jsem poté rozdělil na 

část zabývající se výzkumem - analytickou a část projektovou - návrhovou. V teoretické části se práce 

zabývá vymezením základních pojmů související s etikou a její historií, samotnou etikou v podnikání 

s důrazem na cestovní ruch, vztahy mezi zaměstnanci podniku, vztahy a chování k zákazníkům a 

dodavatelům, sociální zodpovědností a jejím významem pro podnikání. V praktické výzkumné části se 

zaměřím na podnik PH Compact s.r.o., působící v gastronomii a cestovním ruchu, kde za pomocí 

výzkumu analyzuji vnitřní prostředí podniku a budu zjišťovat stav a dodržování etických norem 

v podnikání. V praktické projektové části se pokusím vytvořit doporučení pro dodržování etických 

norem, které pomohou zaměstnavateli vytvořit harmonické prostředí na pracovišti a také dobré, 

reprezentativní vztahy na úrovni dodavatel - prodejce – zákazník.  

 

Annotation 

Main purpose of my Bachelor thesis is business ethics in tourism. Target of my work will be mapping 

the environrment in company PH Compact s.r.o. with view of compliance with basic standarts in 

business ethics in tourism. 

My Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In addition to that, I divided the 

practical part into the analytical part – research and project part – proposal. The theoretical part 

focuses on the definition of basic terms related to ethics and its history, its own ethics in business with 

an emphasis on tourism, industrial relations, business relations and behavior towards customers and 

suppliers, social responsibility and its importance to business. In the practical research part I will focus 

on the company PH Compact s.r.o. operating in gastronomy and tourism, where, with the help of 

research analyzing the internal environment of the company, I will be monitoring the condition and 

compliance to ethical standards in business. In the practical project part I will try to create a project / 

proposal of recommendations for compliance with ethical standards, which will help its employees, 

managers create a harmonious environment at work and also representative relationships at supplier 

- retailer – customer level. 

 

 

 

Kubalík, Maroš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: História a vývoj franchise v hotelníctve / History and Development of 

Frenchise within the Hotel Industry 

Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

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

 



Anotace 

 Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať úlohu franchisingu v podnikovom riadení so zameraním 

na hotelníctvo. Práca obsahuje podrobný popis hotelového zariadenia Hotel DoubleTree by Hilton 

Bratislava. Teoretická časť  pojednáva o koncepte franchisingu ako celku. Práca porovnáva empirický 

prístup ako domácich tak aj zahraničních expertov v danej problematike. V rámci teoretickej časti 

taktiež zmapuje vývoj hotelníctva v Českej republike od obdobia pádu komunizmu až do súčastnosti. 

V praktickej časti práca využije dáta získané z dotazníkového šetrenia. Na ich základe poskytuje 

komplexný pohľad na existujúcu franchisingovú spoluprácu so skupinou Hilton. Ponúka tiež možné 

návrhy na zlepšenie a skvalitnenie danej kooperácie. 

Annotation 

 The main objective of the work is to characterize a role of franchising within a business management 

with focus on hotel industry. The work contains a detailed description of hotel facility Hotel DoubleTree 

by Hilton Bratislava. Theoretical part deals with concept of franchising as whole. The work compares 

an empiric approach of domestic and foreign experts within the issue. This part will also map a 

development of hotel industry in Czech Republic since the fall of communism until present. Practical 

part uses data obtained from a survey. Based on its results, the work offers a complex view on existing 

franchise cooperation with Hilton group. It also offers possible proposals for perfection and 

improvement of existing cooperation. 

 

Kubíčková, Michaela 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Nanotechnologie v cestovním ruchu / Nanotechnology in Tourism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Anotace 

Tato práce je věnována nanotechnologii a jejímu využití v cestovním ruchu.  Aplikace nanomateriálů 

v tomto odvětví je poměrně mladá, ale postupně si získává větší popularitu. V teoretické části se 

zaměřuje na nanotechnologii všeobecně, dále poukazuje na vlastnosti, které povrch po aplikaci získá a 

na konkrétní využití v této oblasti. Hlavním cílem praktické části je ukázka funkčnosti nanomateriálů 

v praxi, které jsou doplněny instruktážním videem, dále je popsán technologický postup aplikace 

nanovrstev. Analytická část se zabývá výběrem míst, která jsou vhodná pro aplikaci nanovrstev. 

Popisuje výběr vhodného přípravku a předúpravu povrchu před jeho použitím.  Návrhová část se 

zaměřuje na aplikaci vlastních vybraných povrchů vyskytujících se v cestovním ruchu a výstupem je 

krátké video dokumentující technologický postup. 

 



Annotation  

My bachelor’s work focuses on nanotechnology and its use in tourist industry. The application of nano-

materials in this branch is young but it is becoming more and more popular. In the theoretical part I 

focus on nanotechnologii in general , I also mention property, which the surface gets after the 

application and I also focus on concrete use in this area.     The main goal of practical part is to show 

the usage of nano-materials in practice. You can also find a instructing video. I also describe 

technological procedure of applying the nano-layers. The analytical part focuses on choosing the place 

suitable for application of nano-layers. It describes how to choose a suitable preparation and pre-

treatment of surface before use. In the proposal part I focus on the application of chosen surfaces 

occuring in tourist industry and I also provide you a short video illustrating technological process. 

 

 

Kurcinová, Ľudmila 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Couch Surfing ako alternatíva v segmente ubytovacích zariadení / Couch 

Surfing as an Alternative to Accommodation Segment 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Anotácia  

V dôsledku neustáleho zvyšovania nárokov zákazníkov v oblasti gastronómie a cestovného ruchu 

vznikajú nové formy ubytovania a cestovania. Bakalárska práca sa zameriava na CouchSurfing ako 

alternatívu v segmente ubytovacích zariadení. CouchSurfing je internetový portál ponúkajúci bezplatné 

ubytovanie svojim aktívnym účastníkom priamo v obydliach ľudí zúčastňujúcich sa tohto projektu. 

Nejde len o klasické  ubytovanie sa, ale o spájanie ľudí naprieč svetom, za účelom spoznávania ich 

kultúr, tradícií a histórie. V práci je venovaný priestor k teoretickému ukotveniu CouchSurfingu 

v sektore ubytovacích služieb a priblíženie si princípov jeho fungovania. V praktickej časti je pomocou 

riadených rozhovorov s priamymi účastníkmi zisťovaná miera jeho popularity medzi ľuďmi s diskusiou 

možného potenciálu a identifikovanie bariér masového rozvoja. 

 

Annotation  

As a result of continual increase customers demands in gastronomy and tourism the new forms of 

accommodation and travel are created. Bachelor thesis focuses on CouchSurfing as an alternative in 

the segment of accommodations. CouchSurfing is an online portal offering free accommodation to 

their active participants in the homes of people directly involved in this project. It is not just about the 

classic accommodation, but also about connecting people across the world, learning about their 



cultures, traditions and history. In this work a space is dedicated to theoretical anchoring Couchsurfing 

in accommodation sector and approaching the principles its functioning. In the practical part is by using 

means of interviews with direct participants finding out a measure of its popularity among the people 

with a discussion of the possible potential and identify barriers to mass development. 

 

Kusá, Nina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Spokojnosť klientov vo vybranej prevádzke / Customer Satisfaction in the 

Selected Service 

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

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

 

Anotácia 

Bakalárska práca sa zaoberá prieskumom spokojnosti klientov vo vybranej prevádzke. Práca sa skladá 

z dvoch častí. Cieľom teoretickej časti je vysvetlenie pojmov so zameraním hlavne na spokojnosť a 

metódy merania spokojnosti klientov. K vypracovaniu tejto časti bola využitá odborná literatúra najmä 

s marketingovou problematikou. Získané poznatky boli aplikované vo vybranom podniku v praxi. V 

praktickej časti je predstavený skúmaný podnik a analýza uskutočneného prieskumu spokojnosti 

klientov pomocou vybraných metód merania spokojnosti. Získané údaje sú spracované podľa vybranej 

metódy a výsledky interpretované. Na základe výsledkov z prieskumu sú sformulované v návrhovej 

časti námety, postrehy a vhodné odporúčania pre podnik na zlepšenie spokojnosti klientov v podniku. 

V závere práce sú zhrnuté možné riešenia nedostatkov a ich prípadná realizácia v konkrétnom 

vybranom podniku. 

Annotation 

Bachelor thesis is concerned about the description of a customer satisfaction research in a selected 

premise. The task consists of two parts. The main purpose of a theoretical part is an explanation of a 

concept focusing especially on a customer satisfaction and methods of measuring customer 

satisfaction. To elaborate this part a literature especially with marketing issues was used. Obtained 

knowledge will be applied in a selected premise in practice. In a practical part examined establishment 

is introduced and analysis of a customer satisfaction research using different methods of measuring 

satisfaction. According to a selected method acquired information is processed and results of the 

research are interpreted. Based on the results of the research further suggestions, observation and 

suitable recommendation were formulated in a recommendation part to improve customer 

satisfaction in a premise. In conclusion possible solutions for deficiency are summarized and their 

possible realization in a specific selected premise. 

 



Labudová, Martina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Výživové špecifiká osôb venujúcich sa fitnes a kondičnej kulturistike / 

Nutrition Specifics in Fitness and Bodybuilding Fitness 

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

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

 

Anotácia  

Bakalárska práca je zameraná na výživu vo fitnes a kondičnej kulturistike. Teoretická časť stručne 

popisuje význam fitnes a kulturistiky, všeobecný prehľad o výžive, o programe rozloženia jedál počas 

dňa, podrobne vymedzuje definície  zložiek potravy a výživy- makronutrienty a mikronutrienty. Skúma 

nutričné hodnoty potravín a definuje doplnky stravy, správne dodržiavanie pitného režimu a potraviny, 

ktoré sa môžu využiť na podporu rastu svalovej hmoty alebo pri snahe zbaviť sa prebytočného tuku v 

tele. Praktická časť skúma režim a skúsenosti u jedincov, ktorý pravidelne navštevujú fitnes centrá. 

Zameriava sa  na mužské pohlavie, ich výživové návyky a denný režim. Pojednáva o dietetických 

špecifikách a rozdieloch v strave. 

 

Annotation  

This bachelor thesis is focused on nutrition, fitness and bodybuilding. The theoretical section briefly 

describes the importance of fitness and bodybuilding, general overview of nutrition, the food 

distribution programme during the day, it specificies the definition of the components of food and 

nutrition - macronutrients and micronutrients in details. It investigates the nutritional value of foods 

and defines food supplements, healthy drinking regime and food that can be used to suport muscle 

growth or in order to get rid of excess fat in the body. Empirical section investigates regime and 

experience in individuals who regularly visits to fitness centers. It focuses on the male gender, their 

nutritional custom and daily routines. It deals with the diet specifications and differences in diets. 

 

Lesovská, Monika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využití moderních technologií v přípravě pokrmů / Use of Moder 

Technology in Preparation of Meals 

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



Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na úpravu pokrmů v moderních technologických zařízeních  

a hmotnostní ztráty masa při těchto úpravách. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých technologií, 

a to především konvektomatu a hold-o-matu, které byly prakticky využity pro dosažení požadovaných 

výsledků. Dále obsahuje vlastnosti a složení masa, pravidla HACCP a také legislativu. V praktické části 

je řešena komparace hmotnostních ztrát při úpravě v již zmíněných technologických zařízeních, které 

byly zapůjčeny právě pro tyto účely. Dílčími úkoly je senzorické hodnocení připraveného pokrmu a také 

výpočet spotřeby energií. Závěrečná část práce se věnuje konkrétním výsledkům, na základě kterých 

lze určit, které z použitých zařízení je nejvhodnější využívat v běžném provozu, a to nejen z hlediska 

hmotnostních ztrát, ale také úspory energií.  

 

ANNOTATION 

Bachelor thesis is focused on the cooking in modern technological equipment and weight loss of meat 

at these modifications. The theoretical part contains a description of each technology, particularly 

combi steamer and hold-o-mat, which have been practically used to achieve desired results. It contains 

also the properties and composition of meat, HACCP rules and legislation. In the practical part is dealt 

comparison weight loss in the treatment of the aforementioned technological equipment, which have 

been lent for these purposes. The partial tasks are sensory evaluation prepared meal and energy 

consumption calculation. The final part of thesis is dedicated to concrete results, on the basis of which 

it can be determined which of the device is best used in normal operation, not only in terms  

of weight loss, but also to saving energy. 

 

 

Létalová, Vendula 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Management wellness hotelu / Management of wellness hotel 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace 

Existence hotelů a poskytování služeb je nedílnou součástí cestovního ruchu. V teoretické části práce 

je věnován prostor pro charakteristiku managementu a jeho odvětví. Obsahuje i základní 

charakteristiky wellness hotelu, nejčastěji nabízené wellness služby a vznik hotelů samotných. Veškeré 



informace jsou popisovány pomocí odborné literatury. Praktická část práce se zabývá aplikací poznatků 

z teoretické části na konkrétní wellness hotel. Dále mimo managementu hotelu jsou popisovány služby, 

které jsou tímto subjektem poskytovány. Šetření bude probíhat pomocí analýz SWOT, PEST a dotazníků 

vyplněných účastníky wellness. V návrhové části budou uvedena případná navrhovaná řešení 

vyplývající z provedených analýz a vyplněných dotazníků.  

 

Annotation  

Existence of hotels and their service is definitely important part of travel business. In the theoretical 

part of thesis is space for charecteristic of the management and its parts. It includes also basic 

characteristics of wellness hotel, the most offered kinds of wellnes products and the origin of the hotels 

itself. All the information are described by professional literature. The Practical part of thesis is about 

aplication of all the information from the theoretical part to the specific wellness hotel. Not only that 

is described management of the hotel but we will focus on the service they do provide. This survey will 

be done by using analysis SWOT, PEST and questionnaires answered clients of wellness. In the last part 

of the thesis will be published  solutions and recomendations for the hotel according to analysis and 

quetionnaires. 

 

 

Lisová, Šárka 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Moravské zemské muzeum a jeho potenciál v cestovním ruchu / The 

Moravian Museum and Its Potential in Tourism 

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

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

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá potenciálem Moravského zemského muzea a jeho dopadem na 

cestovní ruch. Jelikož je instituce druhá největší v české republice, je její potenciál pravděpodobně 

větší, než si dokážeme představit a moje bakalářská práce nám tuto myšlenku buď vyvrátí, nebo 

potvrdí.  V první polovině práce se seznámíme s historickým vývojem instituce, od založení, přes vývoj 

a z výroční zprávy si přiblížíme jak je na tom instituce dnes a její vazbu na cestovní ruch. V praktické 

části zhodnotím analýzu šetření, použiji více metod, aby byl zkoumaný vzorek co největší. Metody 

dotazníkového šetření, rozhovoru a analýzou provedenou osobní návštěvou výstav. Zjistím, jak velký 

má muzeum potenciál, jeho případné nedostatky a čím vším se zasazuje do rozvíjení cestovního ruchu. 

V závěrečné části vyhodnocuji dotazníkové šetření, rozhovor a navrhuji zlepšení brněnských expozic.  

 



Annotation 

This thesis deals with the potential of the Moravian Museum and its impact on tourism. As the second 

largest institution in the Czech Republic, its potential might be greater than we can imagine and this 

bachelor thesis either disproves or accepts this argument. In the first half of the work, we introduce 

the historical development of institutions from establishing, through the development and annual 

report, as it is closer to that institution today and its relationship to tourism. In the practical part of the 

analysis will evaluate investigation, using multiple methods to the research sample as possible. The 

methods of questionnaire survey, interviews and analysis conducted by personal visit exhibitions. I'll 

find out how large the potential museum, its failures and what all advocates to develop tourism. In the 

final section I analyze a survey, interview and suggest improvements Brno exposures. 

 

Lužová Fízeľová, Alexandra 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Zdaňovanie príjmov z obnoviteľných zdrojov energie / Taxation of 

Revenues from Renewable Energy Sources 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jarmila Zaviačičová 

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

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce „Zdaňovanie príjmov z obnoviteľných zdrojov energie“ je systém 

zdaňovania príjmov z obnoviteľných zdrojov energie. Na základe zhodnotenia súčasného stavu 

navrhnúť úpravy systému v závislosti na identifikovaných slabých stránkach daňovej legislatívy. Prvá 

časť je zameraná na popis jednotlivých obnoviteľných zdrojov energie.  Ďalej bude predstavený vývoj 

daňovej legislatívy v Českej republike. Druhá časť práce sa zaoberá konkrétnymi nástrojmi podpory a 

ich dopadom na spotrebiteľov a štátny rozpočet. V poslednej časti je na základe poznatkov doporučený 

návrh úpravy súčasného systému v závislosti na identifikovaných slabých stránkach. 

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis „Taxation of Revenues from Renewable Energy Sources“ is 

a system of revenues from renewable energy sources. On the basis of current status changes of system 

are proposed depending on identification of weaknesses of tax legislation. In the first part description 

of renewable energy sources is described. Then evolution of Czech tax legislation is described. In the 

next part concrete support instruments are dealing with impact on consumers and government 

budget. In the last part of work proposal of changes of current status is recommended in case of 

identifying of weaknesses. 

 



Machciník, Tomáš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Komunikačný mix vybranej turistickej destinácie / Communication mix of 

selected tourist destination 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotácia 

Cieľom bakalárskej práce je zameranie sa na stratégiu Bratislavského kraja v oblasti cestovného ruchu 

a jeho budúci význam pre vymedzenú oblasť. V tejto práci  je navrhnuté riešenie rozvoja cestovného 

ruchu, ktoré definuje možnosti ku zlepšeniu súčasného stavu na základe zhodnotenia a posúdenia 

informácií, ktoré ponúkajú webové portály ako informáciu  z pohľadu rozvoja cestovného ruchu 

a zvýšenia návštevníckej atraktivity v oblasti turizmu.  Na dosiahnutie stanoveného cieľa bol zvolený 

metodický postup, ktorý spočíval v analýze a hodnotení vybraných webových portálov destinácie. 

V závere práce sa zaoberáme samotným vyhodnotením dosiahnutých výsledkov, z ktorých bude 

vyvodená následná kritika či doporučené zlepšenie.  

Annotation 

The aim of this thesis is to focus on strategy Bratislava region in tourism and its future importance for 

the defined area. In this work, the solution proposed tourism development, which defines the 

possibilities to improve the current situation on the basis of an evaluation and assessment of the 

information offered by web portals such information in terms of the development of tourism and 

increase visitor attraction in tourism. To achieve the stated objective was chosen methodological 

approach, which consisted in the analysis and evaluation of selected web portals destination. In 

conclusion, we deal alone evaluating the results of which will be deduced subsequent criticism and 

recommended improvements. 

 

Machník, Daniel 

Rok: 2014, 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 / 

Marketing Communications Facilities of Accommodation and Catering 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 



Anotace 

Cílem mé bakalářské práce je provést komplexní analýzu marketingového mixu, hlavě se zaměřením 

na marketingovou komunikaci v podniku se zaměřením na pohostinství. Teoretická část bude 

zaměřena nejdřív na marketing jako celek a následně rozeberu jednotlivé části marketingového mixu. 

Jelikož má práce se jmenuje Marketingová komunikace zařízení pohostinských a ubytovacích, tak 

převážná část bude zaměřena na marketingové komunikace. V praktické části analyzuju konkrétní 

podnik na jednotlivé části marketingového mixu s velkým důrazem na marketingové komunikace. Poté, 

co analyzuju podnik, tak se zaměřím na jeho slabé stránky z hlediska marketingu a budu navrhovat své 

vlastní řešení, co by se dalo zlepšit a zefektivnit. 

Annotation 

The aim of my thesis is to conduct a comprehensive analysis of the marketing mix, head to focus on 

marketing communications in company with a focus on hospitality. The theoretical part will focus first 

on marketing as a whole and then I will discuss each part of the marketing mix. Since the work is called 

Marketing Communications in accommodation and catering facilities, so the bulk will be focused on 

marketing communications. In the practical part I analyze a specific company for each part of the 

marketing mix with a strong emphasis on marketing communications. After I analyze business, so I will 

focus on its weaknesses in terms of marketing and will propose their own solutions to what could be 

improved and streamlined. 

 

Malinka, Jan 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Drůbež, její charakteristika a využití v gastronomii / Poultry, its 

charakteristics and use in gastronomy 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotace 

Bakalářská práce pojednává o problematice BIO produkci drůbeže a její srovnání s konvenční produkcí. 

Část práce se věnuje chemickému složení drůbežího masa. Uvádím obsah bílkovin, lipidů, obsah vody, 

vitamínů, minerálních látek a extraktivních látek v mase drůbeže. Další část je zaměřena na popis 

kulinárních vlastností a využití jednotlivých částí jatečného těla jako nejvhodnější surovinu pro odlišné 

kulinární zpracování. 

V návrhové části je kladen hlavní důraz na inovativní postupy přípravy drůbežích bio-výrobků, nových 

kulinárních metod pro zpracování drůbeže, sledování hmotnostních na základě modifikované tepelné 

úpravy, porovnání senzorických vlastností drůbeže z konvenčních chovů a bio produkcí, a jejich 

zařazení do příslušné restaurace. 



Annotation 

The Bachelor´s  Thesis deals with the issues of BIO production of a poultry and its comparison to 

conventional production. One  part of the work is dedicated to the chemical composition of the poultry. 

I state the content of the proteins, the lipids, the water, the vitamins, the  minerals and the extractive 

matters in the poultry meat. Next part is focused on describing the culinary qualities and utilization of 

particular parts of the slaughter body as the most appropriate ingredient for different culinary 

treatment. 

In the proposition part, the main emphasis is put on the innovative procedures of  preparing bio-poutry 

products, new culinary methods for the poultry meat treatment, watching the weihgt aspects on the 

basis of modified heat treatment, comparison of the sensoric features of the poultry from the 

conventional farming and bio-production and its placing to appropriate restaurant. 

 

Martáková, Dominka 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Baranie mäso, jeho charakteristika a využitie v gastronómií / Mutton, its 

characteristic and use in gastronomy 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotácia 

Témou bakalárskej práce je „Baranie mäso, jeho charakteristika a využitie v gastronómii.“ V teoretickej 

časti sa riešia plemená oviec podľa druhu ako mäsové, kombinované, dojné a plodné. Druhá kapitola 

sa zaoberá chemickým zložením a nutričnými hodnotami, ako sú tuky, bielkoviny, vitamíny, minerálne 

látky, voda, či energetická hodnota baranieho mäsa. V nasledujúcej kapitole sa charakterizuje baranie 

a z časti jahňacie mäso, anatomické časti barana, s delením do jednotlivých akostných tried s využitím 

v gastronómii. Práca pokračuje tepelným spracovaním baraniny, popisom využitia baranieho mäsa na 

mäsové výrobky, fermentovaných mäsových výrobkov a sušeného mäsa. Praktická časť je venovaná 

monitoringu dotazníku, využitiu baranieho a jahňacieho mäsa v kuchyni. V práci sú uvedené príklady 

využitia baraniny a jahňaciny, s príslušnou fotodokumentáciou.  

 

Annotation 

The theme of my Bachelor Thesis is „Mutton its characteristic and use in gastronomy“. In the first 

theoretical part of thesis are described breeds of sheep based on its use, such as sheep for meat, 

combined use, milk sheep, and prolific sheep. The second chapter describes chemical composition and 

nutritional values, such as fat, proteins, vitamins, minerals, water, or energy value of mutton. The 

following chapter specifies mutton and partly lamb meat, anatomical parts of ram with its division into 

grades in gastronomy. The thesis continues with heat treatment of mutton, description of use mutton 



for meat products, fermented meat products and dried meat. The practical part of thesis presents 

survey monitoring, use of ram and lamb meat in kitchen. The thesis demonstrates examples mutton 

and lamb use with relevant photo gallery. 

 

Marushchak, Diana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Sustainable Development of Rural Tourism in Carpathian Ruthenia 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

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

 

Annotation 

This bachelor thesis is consist of theoretical and practical part. The theoretical part includes a 

description of the sustainable development, rural tourism and its forms and description of 

Transcarpathian region. The practical part deals with rural tourism offers in Carpathian Ruthenia, a 

detailed solution to the problems of rural tourism. The work contains a SWOT analysis of the rural 

tourism, addressing the problem of visitors to this region by foreign respondents, and also the influence 

of political, economic, social and environmental factors on intensive development of rural tourism. The 

aim of this thesis is to evaluate the current state of the region in tourism and suggest ideas for possible 

improvement of a definite tourism industry. 

 

Matějová, Hana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Olivový olej, nutriční hodnota a využití v gastronomii / Olive oil, nutritional 

value and use in gastronomy 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotace  

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části popsat chemické složení olejů, speciálně olivového 

oleje. Dále popsat technologii výroby olejů a olivového oleje a vymezit druhy olivového oleje dle 

nařízení Evropské unie. Následně provést komparaci s dalšími rostlinnými oleji včetně jejich nutričního 



hodnocení. Bakalářská práce se také zabývá senzorickými vlastnostmi olivového oleje, a jaký má vliv na 

zdraví člověka. Praktická část je zaměřena na použití olivového oleje v gastronomii, zpracování návrhů 

použití olivového oleje pro výrobu zeleninových salátů a jiných pokrmů a porovnání s jinými oleji 

z ekonomického hlediska. Také bude provedeno senzorické hodnocení vybraných olivových olejů a 

následné vyhodnocení. 

 

Annotation  

The objective of my Bachelor thesis, in the theoretical part, is to describe the chemical composition of 

the oils, especially olive oil. Further to describe technology of oil production – I focus on the production 

of the olive oil, and to define kinds of the olive oil due to the regulation of the European Union. 

Subsequently, I make a comparison with other vegetable oils, including nutritional values. My Bachelor 

thesis also deals with sensory properties of the olive oil and its influence on the human healt. The 

practical part is focused on the use of the olive oil in gastronomy, on the processing of the ideas of the 

use of the olive oil for the production of the vegetable salads and other dishes. I compare oils from the 

economical point of view. It will also be carried out a research in the catering establishments. They will 

be asked, what kind of oil are there used and I will then evaluate it. 

 

 

Michnová, Klára 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vliv finanční krize na cestovní ruch / Impact of the Financial Crisis on 

Tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

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

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá finanční krizí a tím, jaký vliv a dopad má na cestovní ruch. Je rozdělena 

na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část se zabývá pojmem cestovní ruch a jeho podílením 

se na národním hospodářství, finanční krizí a dále hlavními ukazateli cestovního ruchu a metodami 

použitými pro analýzy provedené v praktické části. Druhá část je věnována analýze výkonnosti 

cestovního ruchu od roku 2000 po současnost a její posouzení z různých hledisek. Rovněž se zabývá 

analýzou časových řad makroekonomických ukazatelů a ukazatelů cestovního ruchu provedenou 

pomocí ekonometrických metod. Cílem práce je pomocí provedených analýz zjistit, jak finanční krize 

zasáhla cestovní ruch.  

 



Annotation  

This bachelorss thesis focuses on financial crisis and its influence on tourism. It is divided into two 

parts, theoretical and practical. The first part deals with the concept of tourism and its part in the 

national economy, main indicators of tourism, financial crisis and methods used for the analysis in the 

second part of this thesis. The second part is focused on analysis of tourism from 2000 to present and 

its assessment from different views. It also deals with analysis of time series of macroeconomical and 

tourism indicators made by econometric methods. The purpose of this thesis is to find out how the 

financial crisis affected tourism with the help of undertaken analysis. 

 

Milarová, Jana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Účast na veletrhu jako součást marketingové komunikace cestovní 

kanceláře / Participation of Travel Agency in the Exibition as a Part of the Marketing 

Communication 

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

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

 

Anotace  

Předmětem bakalářské práce je zaměření se na marketingovou komunikaci a význam účasti cestovní 

kanceláře na veletrhu pomocí metod a marketingové analýzy. V teoretické části je rozebrán marketing 

a jeho funkce. Práce pokračuje popisem veletrhů a jejich důležitosti od historie po současnost. 

Praktická část obsahuje analýzu cestovní kanceláře Invia, s cílem zjistit, zda má cestovní kancelář 

dostatečné schopnosti se účastnit na veletrhu a na veletrh ji připravit. Účelem práce je vykrytí 

nedostatků a vypracování plánu, jak na veletrhu uspět.  

 

Annotation  

The subject of this bachelor thesis is to focus on marketing communications and research participation 

at the trade fair travel agencies using the methods and marketing analysis. In the theoretical part 

analyzes marketing and its functional parts. Work continues fair description and their importance from 

history to the present. The practical part contains an analysis of Hellas travel agency tour in order to 

determine whether the travel agency has the sufficient skills to participate in the fair and the fair to 

prepare it. The purpose of this work is to cover the gaps and a plan to as the exhibitor. 

 

Morávek, Tomáš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  



Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Funkčné potraviny v ľudskej výžive / Functional Foods in Human Nutrition 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotácia 

V bakalárskej práci pod názvom Funkčné potraviny v ľudskej výžive bola prevedená charakteristika 

funkčných potravín na základe platnej legislatívy (vyhlášok MZd ČR alebo môžete uplatniť taktiež MZd 

SR)Ľ popísané úžitkové vlastnosti jednotlivých druhov resp. skupín funkčných potravín a ich využitie 

(aplikácií) vo výžive športovcov a dalších skupín obyvateľstva. Práca je rozdelená na tri časti: V prvej 

časti sú uvedené odborné literárne údajeĽ ktoré sa týkajú všeobecných poznatkov o funkčných 

potravinách. V druhejĽ analytickej časti je uvedené zloženie a konkrétne funkčné vlastnosti 

definovaných funkčných potravín a vplyv na zdravie človekaĽ predovšetkým športovcov. Tretia časť je 

venovaná samotným návrhom na využitie funkčných potravín pre stravovanie športovcov, stravovanie 

chorých so syndrómom cholesterolémie (lipidový metabolizmus)Ľ udí s vysokým BMI a onemocnením 

celiakiou. 

Záver a diskusia je upriamený na odporúčanie jednotlivých konkrétnych funkčných potravín pre výživu 

skupín obyvateľstva trpiacimi uvedenými chorobami a na komparáciu doporučení navrhnutých 

opatrení s údajmi (odporučeniami), ktoré sú uvedené v literárnej časti práce odborníkmi na výživu. 

 

Annotation 

In this thesis, titled as Functional Foods in Human Nutrition was performed a characteristic of 

functional food on the basis of valid legislation (decrees of the Ministry of Health of the Czech Republic 

which can be also applied to Ministry of Health of the Slovak Republic) and described the useful 

properties of each type or respectively group of functional food and their use (applications) in the diet 

of athletes and other groups of inhabitants. The thesis is divided into three parts: The first part sets 

out the specialised literature information relating to the common knowledge of functional food. In the 

second, analytical part is described the composition of specific functional properties of defined 

functional food and impact on human health, particularly on athletes. The third part is devoted to the 

actual proposal on the use of functional food for athletes´ nutrition, nutrition for patients with 

cholesterolemia syndrome (lipid metabolism), people with high BMI and celiac disease. Finally, a 

discussion is focused on the recommendation of specific functional food for population groups 

nutrition suffering from the mentioned diseases and for comparison, a recommendation of proposed 

measures with information (recommendations) that are listed in literary part of work regarding 

nutritionists. 

 

Mouková, Vendula 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  



Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Výroba čokolády a čokoládové polevy pro gastronomii / Production of 

Chocolate and Chocolate Toppings for Gastronomy 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D.  

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

 

Anotace 

V bakalářské práci je popsána „Výroba čokolády a čokoládové polevy pro gastronomii“. V teoretické 

části je uveden popis výroby čokolády a čokoládové polevy od pěstování kakaových bobů až po její 

technologické zpracování. Součástí je i historie a rozdělení druhů čokolády a kakaových bobů. Dále jsou 

uvedeny požadavky vyhlášky MZE ČR č. 76/2003 Sb. na jakost kakaového prášku, kakaového másla a 

kakaové hmoty získané ze zpracovaných kakaových bobů. 

V experimentální části byla provedena výroba čokoládové hmoty s cílem ověření reologických 

vlastností polevy, kde byl sledován bod tuhnutí a homogenita čokoládové polevy.  

 

Annotation 

The purpose of the bachelor work "The production of chocolate and chocolate toppings for 

gastronomy" is a description of the production of chocolate and chocolate topping from the growing 

of cocoa beans to its technological processing. It also includes the history and distribution of types of 

chocolate. Furthermore, the definition of the differences of cocoa powder, cocoa butter and cocoa 

liquor obtained from cocoa beans processed. It should be noted commodity quality requirements of 

the Decree, in which the demands for natural sweeteners and other sweets. 

At the end of the work will be carried out experimental production of chocolate mass to verify the 

physical properties of toppings, which will be verified freezing point and will be determined integrity 

chocolate. 

 

 

Němcová, Nicole 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Problematika spolupráce cestovních kanceláří a cestovních agentur v ČR / 

The Issue of Cooperation of Travel Agencies and Tour Operators in the Czech Republic 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 



Anotace  

Cílem této bakalářské práce je zejména přiblížit problematiku spolupráce cestovních kanceláří a 

agentur. Teoretická část práce je zaměřena na marketing cestovního ruchu, charakteristiku cestovních 

kanceláří a agentur - jejich hlavní rozdíly, legislativu a obecně spolupráci. Následuje praktická část 

práce, zaměřená na konkrétní cestovní kanceláře a agentury. Ke sběru informací bude využita 

dotazníková metoda a kvalitativní rozhovory s cestovní kanceláří a agenturou. Tato část práce je 

orientována na konkrétní fungování spolupráce, na to s jakými problémy se cestovní kanceláře a 

agentury při spolupráci potýkají, jaké technologie jsou k této součinnosti využívány a v neposlední řadě 

se zaměřuje na výsledky a rozvoj dlouhodobé spolupráce. 

 

Annotation 

The point of this bachelor's essay is to show the issue of cooperation of traveling offices and agencies. 

Theoretical part of this essay focuses on marketing of traveling industry. Characteristics of traveling 

offices and agencies, their differences, legislation and main collaboration. This part is followed by 

practical part, which aims particular offices and agencies. To collect all my information I will use a 

survey and I also will interview a travel agency and office. This part of my essay focuses on specific 

collaboration, issues between agencies and offices during the collaboration, what technology is used 

for the whole process and last but not least results and long term development of the collaboration. 

 

Novák, Karel 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Využití brambor v gastronomii / Use of Potatoes in Gatronomy  

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotace 

Cílem této práce je popsat charakteristiku brambor, chemické složení a nutriční význam pro výživu 

člověka. Určit požadavky na jakost brambor dle komoditní vyhlášky 157/2003 Sb. Také popsat vhodné 

odrůdy brambor pro gastronomii, rozdělení brambor a jejich jakostní charakteristika. Dalším cílem 

práce je provést hodnocení jakosti brambor ve stravovacím zařízení VSZ 2000 pomocí stolní hodnoty a 

třístupňové jakostní stupnice. Vyhodnotit jakost vyráběných bramborových výrobků pomocí 

senzorické analýzy. Na základě získaných výsledků vyhodnotit nejvhodnější odrůdy brambor pro 

definované bramborové výrobky vyráběné ve VSZ 2000. Brambory jsou významnou potravinou, z které 

se vyrábí mnoho výrobků, které jsou nedílnou součástí našeho jídelníčku.  

 

Annotation 

The aim of this thesis is to describe the characteristics of potatoes, chemical composition and 

nutritional importance for human nutrition. Determine requirements for quality potatoes by 

Commodity Decree 157/2003 Coll. Also describe suitable potato varieties for gastronomy, a division of 



potatoes and their quality characteristics. Another aim is to assess the quality of potatoes in the 

canteen VSZ 2000 using table values and three-stage grading scale. Evaluate the quality of potato 

products produced using sensory analysis. Based on the results obtained to evaluate the most suitable 

varieties of potatoes for potato-defined products manufactured in VSZ 2000. Potatoes are an 

important food, produced many of these products, which are an integral part of our diet. 

 

Nováková, Lucie 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Projevy obchodního cestovního ruchu ve Zlíně / Manifestations of Business 

Tourism in the City of Zlín 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Anotace 

V bakalářské práci je popsaný přehled o pseudoturistických formách cestovního ruchu, které úzce 

souvisí s obchodním cestovním ruchem a jsou zjištěny lokalizační faktory spojené s touto formou 

specifického cestovního ruchu. Dále je charakterizována role obchodního cestovního ruchu na městu 

Zlín ve vztahu k turistické profilaci města a jeho geniu loci. Jsou popsány projekty cestovního ruchu ve 

Zlíně, které se snaží, aby město bylo možné nabídnout co nejlepší podmínky pro účastníky obchodního 

cestovního ruchu. Jsou zde zobrazeny projevy obchodního cestovního ruchu na rozvoj města. Na 

projektech jsou prezentována marketingová doporučení pro obchodní cestovní ruch ve Zlíně. Jsou 

popsány marketingové návrhy a různé druhy reklamy. 

 

Annotation 

This bachelor thesis describes an overview of pseudo-tourist forms of tourism, which are closely 

related to business tourism and there are identified the factors associated with this specific form of 

tourism. Further there is characterized the role of business tourism on the city of Zlín in a relation to 

tourist development of the city and its genius loci.  There are described the effects of business tourism 

to the city's development, which allows Zlin to offer the best conditions for participants of business 

tourism. On the projects there are presented marketing recommendations for business tourism in Zlín. 

The thesis also describes the marketing concepts and various kinds of advertising. 

 

 

Nytrová, Adéla 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 



Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Místo a úloha malých pivovarů v ČR / Place and role of small breweries in 

the Czech Republic 

Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá místem a úlohou malých pivovarů v České republice. Skládá se jak 

z části teoretické, tak z části praktické. Práce se po úvodní kapitole věnuje obecně podnikání, dále 

podnikání malých a středních firem, do jejichž kategorie malé pivovary patří. Poté je práce směřována 

na definici malých pivovarů, legislativu a rozvoj malých pivovarů v ČR. V poslední kapitole teoretické 

části se práce zaobírá historií pivovarnictví, vzniku piva a jeho vývoji na našem území. V praktické části 

je věnována pozornost jednomu konkrétnímu minipivovaru, o kterém je proveden rozhovor a následně 

dotazníkové šetření směřované na odběratele tohoto pivovaru.  

 

 

Annotation  

This bachelor exam pursues place and role of small breweries in the region of Czech Republic. It 

consists of theoretical and practical part. After first chapter it devotes to business, especially business 

of small and medium companies, in which category small breweries belong to. In next chapters it 

concentrates on definition of small breweries, legislation and expansion of small breweries in Czech 

Republic. In last chapter of theoretical part this study engages history of brewing, origin of beer and 

its evolution in our region. In practical part there is paid attention of one concrete minibrewery, which 

is investigated and later questionnaire investigation, which is focused on subscriber of this brewery. 

 

 

Olach, Roman 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Propagační materiály hotelu a restaurací. Srovnání: cena/výkon / 

Promotional Materials Hotels and Restaurants. Comparison of Efficiency: the Price / 

Performance 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 

 



Anotácia 

Bakalárska práca „ Propagačné materiály hotelov a reštaurácií. Porovnanie. účinnosti: cena/výkon “ je 

zameraná na porovnanie účinnosti propagačných materiálov dvoch hotelov, ktoré sú zamerané na 

služby spojené so sezónnou turistikou a to letnou destináciou a zimnou destináciou. Zámerom práce 

je porovnanie dvoch zariadení, ktoré sa nachádzajú každé v inej krajine a súčasne sú zamerané na dve 

rôzne sezóny. V rámci letnej sezóny som vybral hotel Baboona v ktorý sa nachádza v Thajsku v meste 

Pataya . V rámci zimnej sezóny som si vybral hotel Fim ktorý sa nachádza na Slovensku  v obci 

Demänovská dolina. Cieľom je porovnať a vyhodnotiť propagáciu turistických ubytovacích zariadení 

približne s podobnou kapacitou  avšak s rôznym sezónnym zameraním. Pri vyhodnotení sa porovnajú 

nielen služby v závislosti cena/výkon  v rámci oboch zariadení ale súčasne i propagáciu ďalších 

možnosti, ktoré poskytuje destinácia  a nie zariadenie.  

Annotation 

Bachelor’s thesis "Promotional materials of hotels and restaurants. Comparison of effectiveness: price 

/ performance "aims to compare the effectiveness of promotional materials of two hotels, which are 

aimed at the services associated with seasonal tourism of a summer destination and a winter 

destination. The intention of this thesis is the comparison of two establishments, each located in a 

different country, and at the same time aiming at two different seasons. For the summer season I 

picked the Baboonav hotel located in Thailand in Pataya. For the winter season, I chose the Fim hotel 

located in Slovakia, in the village Demanovska Valley. The aim is to compare and evaluate the 

promotion of tourist accommodation establishments with an approximately similar capacity but with 

different seasonal focus. In the evaluation not only do we compare both services, depending on the 

price / performance of the two establishments but at the same time we also compare the promotion 

of other opportunities that are provided by the destination and not the establishment. 

 

 

Otevřel, Dalibor 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Rekodifikace českého soukromého práva a její dopad na obchodní 

závavazkové vztahy / The Re-codification of the Czech Private Law and its Impact on the 

Commercial Contractual Relationships 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Kristýna Ondrová 

 



 

 

 

Parolková, Monika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  



Bakalářská práce: Efektivita řízení a provozu cestovní agentury / The Effectiveness of 

Management and Operation of Travel Agency 

Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

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

 

Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na možná řešení problematiky v oblasti propagace internetové 

cestovní agentury. 

Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku místa a úlohu řízení podniku cestovního ruchu, tedy 

internetové cestovní agentury, se zaměřením na gastronomický cestovní ruch. Praktická část pak 

analyzuje vnitřní a vnější prostředí cestovní agentury, její hrozby a příležitosti na trhu cestovního ruchu. 

Dále je zde také provedeno dotazníkové šetření u zákazníků, týkající se jejich spokojenosti s komunikací 

společnosti, s jejím sortimentem, a se zodpovídající otázku, zda byla splněna jejich individuální 

očekávání. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření a SWOT analýzy jsou navrhnuta optimální řešení, aby bylo 

dosaženo zkvalitnění řízení a propagace cestovní agentury. 

 

Annotation 

This work is focused on possible solutions to the problems in promoting internet travel agency. 

The theoretical part includes the characteristics of the place and the role of tourism enterprise, thus 

internet travel agency, with a focus on gastronomic tourism. The practical part analyzes the internal 

and external environment of the travel agency, its threats and opportunities in the tourism market. 

There is also a questionnaire survey among customers, regarding their contentment with the company 

communication, with its range of products, and responding the question if their individual expectations 

were fulfilled. 

Based on the results of the survey and SWOT analysis of the optimal solutions are designed to achieve 

the improvement of the management and promotion of the travel agency. 

 

 

Pavlíková, Sandra 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Dark tourism jako současný trend v cestovním ruchu / Dark Toursim as the 

Recent Trend in Tourism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 

 



Anotace 

Bakalářská práce se zabývá Dark tourismem (temnou turistikou) jakožto moderním fenoménem v 

cestovním ruchu. V úvodu je shrnuta základní problematika Dark tourismu, jeho definice, východiska, 

historie a členění. Také jsou zde popsána nejnavštěvovanější místa v rámci Dark tourismu ve světě i 

v ČR. Hlavní pozornost je věnována holocaustu a jeho památníkům Osvětimi a Terezínu. Je zde 

rozebrána jejich historie, význam, vývoj po válce, až po současný stav, aktivity a návštěvnost 

památníků. Praktická část se zabývá výzkumem, jenž byl proveden na základních školách. Výzkumu 

zjišťoval, zda je dostatečně využíváno potenciálu památníků holocaustu a zda jsou navštěvovány 

v rámci všeobecného vzdělávání. Dalším cílem výzkumu bylo zjistit míru zájmu o případné dotace na 

takovéto exkurze. Ze zjištěných výsledků jsou vyvozeny závěry a navrženy možnosti řešení. 

 

Annotation 

Bachleor´s thesis deals with Dark Tourism, which is modern phenomenon of tourism. At the beginning 

is summarized the basic issue of Dark Tourism, his definition, bases, history and divison. Also is here a 

description of the most visited places in the framework of Dark Tourism in the world and in the Czech 

Republic. Main attention is focused on holocaust and his memorials Auschwitz and Terezín. Is here 

description of their history, importance, development after war until today, activities and attendance 

of memorials. Practical part is about research which has been performed at elementary schools. 

Research try to find out if is potential of holocaust memorials is used enought and if these memorials 

are visits in framework of general education. Another target of reserach is to find out size of interest 

about possibilities of subsidy on this exkursion. From identified results will be done proposal options of 

solution. 

 

Peková, Kamila 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Možnosti propagace gastronomických zařízení / The Possibilities of 

Promotion in Gastronomy 

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

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

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce ,,Možnosti propagace gastronomických zařízení“ je poukázat na úroveň 

kavárenských zařízení na Tišnovsku. Dílčími úkoly práce je zjištění forem propagace daných 

kavárenských podniků. Zda-li je využíváno moderních marketingových nástrojů, či jakým způsobem je 

propagace v daných podnicích prováděna. Dále je brán zřetel na kvalitu služeb, které jsou nabízeny a 

také na možnosti vzdělávání pracovníků v oboru. První část bakalářské práce se věnuje kavárenství, 

jeho historii, trendům, marketingu a také legislativě. Ve druhé části je přímo řešena problematika 

samotných kaváren na Tišnovsku. A to především jejich propagace a marketingový plán. V závěrečné 



části je pokazováno na to, jak by tyto podniky mohli využít propagace v co nejmenších nákladech, ale 

s vysokou efektivitou. 

 

Annotation 

The subject of this bachelor study ,,The possibilities of promotion in gastronomy” is to point out quality 

of the coffeehouses in the region of Tišnov. Partial topic of the bachelor study is focused on promotion 

of these coffeehouses and using modern methods in it, or other ways of promotion. It is also focused 

on quality of service in these coffeehouses and also on opportunities for employees to have further 

education. In the first part of the work there are general information about coffeehouses, its history, 

trends, marketing and legislation. The second part is focused directly on the region of Tišnov and 

promotion and marketing plans of coffeehouses there.  

There is described in the end how these coffeehouses should use the marketing plans and propagation 

in the most effective way, but also with minimum costs. 

 

 

Pervanová, Michaela 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Konkurenceschopnost vybraného hotelu / Competitiveness of the Selected 

Hotel 

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

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

 

Anotácia 

Cieľom bakalárskej práce „Konkurenceschopnost vybraného hotelu“ je analyzovať 

konkurencieschopnosť hotela a odporúčacie opatrenia pre zvýšenie hotelovej konkurencieschopnosti. 

Teoretická časť bude obsahovať základné pojmy a to  konkurencieschopnosť, konkurencia, konkurenti, 

konkurenčná výhoda a vybrané analýzy: SWOT analýza, Porterov model piatich konkurenčných síl, 

PEST analýza, analýza konkurencieschopnosti a analýza konkurentov. Praktická časť bude venovaná 

konkrétnemu vybranému hotelu, jeho základnej charakteristike, podnikových najväčších konkurentov 

a na konkrétne zariadenie budú aplikované vybrané analýzy. Výstupom práce bude získanie súčasného 

stavu konkurencieschopnosti. Ako hlavný hotel bude vybraný Hotel Koruna v centre mesta Topoľčany 

a jeho najväčší konkurenti v tom istom meste Hotel Kaštieľ, ktorý sa nachádza na okraji mesta a penzión 

Félix v centre mesta.   

 

 

 



Annotation 

The objective of Bachelor thesis "Competitiveness of chosen hotel" is to analyze the competitiveness 

of the hotel and recommendatory measures to increase the competitiveness of the hotel. The 

theoretical part will contain basic concepts such as competitiveness, competition, competitors, 

competitive advantage and chosen analysis: SWOT analysis, Porter five competitive forces, STEP 

analysis and analysis of competitors. The practical part will deal about particular chosen hotel, its main 

characteristics, company's largest competitors and chosen analysis will be applied to particular facility. 

The result  of this work will be to obtain the current state of competitiveness. As the main hotel will 

be chosen Hotel Koruna in the center Topoľčany and its biggest competitors in the same town Hotel 

Kaštieľ, which is located on the out skirts of town and penzión Félix located on the centre. 

 

 

Poláková, Šárka 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Situace v kongresové turistice v Čechách v roce 2012 / Situation in 

congress tourism in Czech republic in 2012 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace  

Bakalářské práce bude rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Předmětem teoretické 

části bakalářské práce s tématem „Situace v kongresové turistice v Čechách v roce 2012“ bude 

seznámení se s dějinami a zároveň i současností kongresové turistiky, jejím posláním a jejími positivy 

a negativy pro danou destinaci. V praktické analytické části se práce bude zabývat kongresovou 

turistikou na jižní Moravě a dále kongresovou turistiku ve zvoleném hotelu Best Western Premier hotel 

International. V návrhové části budou vytvořeny 3 balíčky, které budou obsahovat veškeré služby 

potřebné pro zorganizování kongresové akce. Tyto balíčky budou vytvořeny pro potenciální zadavatele 

kongresové akce. 

Annotation  

My bachelor thesis id devided into two parts: theoretical and practical. The subject of the theoretical 

part of bachelor thesis „Situation in congress tourism in the Czech republic in 2012“ will guide us 

trought the history as well as current situation in congress tourism and it is positives and negatives for 

an individual destination. In the practical and analytical part we will discuss congress tourism in the 

South Moravia and then congress tourism in the Best Western Premier Hotel International, which one 

I have chosen for this bachelor thesis. In the suggestion part we will make 3 packages that should 

contain all kinds of service needed for any congress meeting organisation. These packages will be made 

for a potentional congress meeting organisers. 



Rakšányová, Michaela 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Tvorba a ponuka wellness produktov v hoteli Devín / Creating and Offering 

Wellness Products in Hotel Devín 

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

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

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce „Tvorba a ponuka wellness produktov v hoteli Devín“ je spôsob tvorby 

a ponuky wellness produktov a ich aplikovanie v hoteli Devín v Bratislave. Prvá časť je zameraná na 

všeobecnú charakteristiku problému, zdôrazňujúca kvalitu a konkurencieschopnosť vybraného hotela 

aj produktov. Druhá časť sprostredkuje analýzu produktového portfólia, produktov z hľadiska 

výrobkov, služieb, miesta, osôb a know-how.  Záverečná časť je predmetom priblíženia svetových 

trendov a pôsobenia konkurencie na rozvoj wellness služieb hotela Devín.  

Annotation 

The goal of the submitted bachelor thesis: “Creating and Offering Wellness Products in Hotel Devín” is 

to create and offer wellness products and their applying to hotel Devín in Bratislava.  The first part 

includes the theoretical review of this topic with the emphasis on quality and competitiveness of the 

hotel and products. The second part analyzes product portfolio, products in term of services, places, 

people and know-how.  The final section is subject of approximation of global trends and an influence 

of competition on the improvement of wellness products in hotel Devín. 

 

 

Richter, Vladimír 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Rozhodovanie pri výbere dodávateľa pre ubytovacie zariadenie / Decision 

Making on a Supplier Selection for Accommodation Facilities 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 

 



Anotácia 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať proces rozhodovania o dodávateľovi v ubytovacom 

zariadení a predložiť návrhy na jeho zlepšenie. V súlade s cieľom práce budú predložené teoretické 

východiská a definície rozhodovania, rozhodovacích procesov, metód rozhodovania a bariéry 

efektívneho procesu prijatia rozhodnutia. Rozboru sa podrobí aj oblasť nákupu, čiže dodávateľov, 

pričom sa sústredím na dodávateľské vzťahy a výber správneho dodávateľa. Nepovšimnuté neostanú 

ani ubytovacie zariadenia – predložím definície a ich postavenie na trhu, zaoberať sa budem aj 

nákupom v ubytovacích zariadeniach. Vo výsledkoch práce sa venujem rozhodovaniu o výbere 

dodávateľa pre kúpeľný hotel situovaný v kúpeľoch Červený kláštor. Detailne budú rozobrané 

jednotlivé nákupné položky hotela a ich dodávateľov. 

 

Annotation 

The main objective of the thesis is to analyze the decision-making process of the supplier of the 

accommodation and make suggestions for its improvement. In line with the aim of presenting 

theoretical background and definition of decision-making, decision-making processes, methods and 

barriers to effective decision-making process of adoption. Analysis of the area subjected to the 

purchase of, with a focus on supplier relationships and choosing the right supplier. Not remain 

unnoticed of accomodation- we provide definitions and their market position. The results of the work 

have been focused deciding which supplier to the spa hotel situated in the spa Červený kláštor. We 

discuss in detail the various shopping items away and their suppliers. 

 

Ružičková, Dominika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Cestovný ruch - tvorca pracovných miest / Tourism - Creator of Jobs 

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

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

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce je vo vybranom regióne zmapovať zamestnanosť v cestovnom ruchu a 

posúdiť jej ekonomický prínos. Cieľom teoretickej časti je priblíženie terminológie. Praktická časť je 

zameraná na charakteristiku vybraného regiónu a pomocou ekonomických ukazovateľov  posúdiť 

význam cestovného ruchu v regióne. Pomocou metódy komparácie porovnám zamestnanosť na 

Slovensku a v Trenčianskom kraji, konkrétne v regióne Horná Nitra. Mestá, ktoré spadajú do tohto 

regiónu, sú Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. Zmenu zamestnanosti budem sledovať 

v rokoch 2008 – 2012 a ako cestovný ruch prispel k rozvoju zamestnanosti v týchto regiónoch. Práca 

skúma, nárast a pokles podnikateľských subjektov v regióne Horná Nitra. Sústreďuje sa najmä na mesto 

Prievidza, kde hodnotí konkrétny podnik cestovného ruchu.  



Annotation  

The purpose of this thesis is to study employment in travel and tourist industry in a selected region 

and evaluate its economic benefit. The aim of the theoretical part is to define terminology. The 

practical part concentrates on describing the selected region while evaluating employment in the 

tourist industry using economic indicators. The comparative method will be applied to compare the 

employment in the Trencin region of Slovakia, namely the Horná Nitra region, and that among the 

following towns: Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou. The changes in employment will be 

observed during the year of 2008 and 2012 and we will evaluate the benefit of tourist industry to the 

employment in this region. The work examines rise and fall of businesses in the Horná Nitra region. It 

focuses mainly on Prievidza where a specific company evaluates tourism. 

 

Saxunová, Ivana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Aplikace projektového managementu v cestovním ruchu Kulturní stezka Po 

stopách moderny / Project Management Application in Tourism Cultural Route The Traces of 

Modernism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotace 

Práce se zabývá aplikaci projektového managementu na projektech realizovaných ze zdrojů Evropské 

unie. V teoretické části rozebírá principy projektového řízení i strukturální politiky Evropské unie. 

Popisuje fungování programů relevantních pro cestovní ruch za minulé Programovací období 2007- 

2013.  Identifikuje prioritní osy a podmínky pro zařazení do programu. Praktická část přibližuje 

konkrétní úspěšně realizovaný projekt SPUREN včetně jeho milníků a výstupů, a následně dokládá 

hodnocení celé realizace. Návrhová část poskytuje návrh dalších možností v podobě pokračování 

stávajícího projektu s kvalitní propagací a zavedení nového produktu v podobě poznávacího zájezdu a 

rozšíření spolupráce s dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu.  

 

Annotation 

This thesis deals with the application of project management in projects of the European Union. It 

discusses the theoretical principles of project management and structural policies of the European 

Union. It explains a specific successful project called SPUREN and offers its partial evaluation. It also 

provides additional project proposal in the form of a continuation of the discussed project. 

 

 



Sehnalová, Klára 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Unijní úprava podnikání zahraničních subjektů v České republice / EU 

Regulation of Business Activities of Foreign Persons in the Czech Republic 

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

Oponent bakalářské práce:  Mgr. Kristýna Ondrová 

 

Anotace 

Cílem bakalářské práce je zmapovat právní úpravu, která upravuje problematiku podnikání 

zahraničních osob v České republice. Důraz je kladen na unijní úpravu svobody usazování a svobody 

pohybu služeb, tedy na možnost dlouhodobého ale i krátkodobého podnikání. 

 

Annotation 

The bachelor thesis is to chart the legislation that avers foreign business in Czech Republic. Emphasis 

is placed at the EU governing freedom of establishment and free movement of goods, thus on the 

posibility of long-term or short term business.  

 

Schmidtová, Kateřina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Analýza úrovně zajištění potravinové bezpečnosti ve vybraném hotelu / 

Analysis of the level of food security in the hotel 

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

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

 

Anotace 

 V bakalářské práci je definována potravinová bezpečnost v Hotelu Tomášov a s tím související 

potravinová soběstačnost v rámci České republiky. Teoretická část bakalářské práce se zabývá 

vysvětlením pojmu potravinová bezpečnost a potravinová soběstačnost. Zabývá se také zásadami 

bezpečnosti potravin a jejich kontrolou. Jsou popsány rizika potravinového nebezpečí a způsob 

zavádění systému HACCP.  



V praktické části je představen hotel a popsáno pracoviště kuchyně. Počet pracovníků a jakým 

způsobem je prováděna kontrola bezpečnosti potravin. Stanovena úroveň potravinové bezpečnosti 

v hotelu a stanovena analýza k provedení bezpečnosti potravin. 

To summarize 

Bachelor´s thesis defines the Food safety of hotel Tomášov and food self-sufficiency within the Czech 

Republic which is related to it.   

The theory part of the  bachelor´s thesis describes the explanation of the term Food safety and Food 

self-sufficiency . It also describes  the principles of food safety and its inspection, risks of food hazards 

and method for introducing the HACCP system. 

Hotel and kitchen department are presented in the practical part. This part also describes method of 

food safety inspection , number of employees  and defines the level of food security in the hotel and 

the analysis for the implementation of food safety. 

 

 

Schneiderová, Alena 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Klient CR - vybrané etické problémy / Tourism Client - Selected Ethical 

Problems 

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

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

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce jsou etické problémy, které mohou způsobit podnikatelské subjekty 

cestovního ruchu klientovi. V první časti práce je uvedena terminologie, která se 

týká etiky v podnikání, etiky v cestovním ruchu, etických kodexů a slučitelnosti etiky a podnikání. V další 

části se analyzují neetické praktiky, které se vyskyují v konkrétním podniku v oblasti stravovacích 

služeb. Zkušenosti klientů s neetickým chováním ze strany poniku se zjišťují dotazníkovým šetřením. 

Podnikatelský subjekt se dále analyzuje pomocí mystery shopping a následně jsou srovnány výstupy 

z dotazníkového šetření a mystery shopping. Na základě těchto výsledků jsou zformulována 

doporučení, na základě kterých podnik může zlepšit kvalitu služeb a péči o zákazníka. 

 

Annotation 

This dissertation concentrates on the ethical problems that business undertakings involved in tourism 

can cause the client. The first part of the paper introduces terminology relating to ethics in business, 

ethics in tourism, codes of ethics and the compatibility of ethics and business. The part which follows 

considers unethical practices that appear in a specific business from the world of catering services. A 

questionnaire was used to identify the experiences clients have with unethical behaviour by the 



business. The business undertaking is analysed further using mystery shopping, then the results of the 

questionnaire and mystery shopping are subsequently compared. Recommendations are articulated 

based on these results and these can be used by the business to improve the quality of its services and 

customer care. 

 

 

Sklenár, Ivan 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Albánsku / The Development 

Potential of Tourism in Albania  

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jan Trávníček 

 

 

Anotácia 

Cieľom bakalárskej práce ,,Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Albánsku“ je predstavenie všeobecnej 

balkánskej destinácie, jej umiestnenie, správne krajinné zadelenie a jej všeobecné charakteristiky vo 

všeobecnom cestovnom ruchu. Následne bude predstavená samotná Albánska destinácia a analýza 

súčasných druhov a foriem cestovného ruchu nadväzujúca na správne členenie krajinnej oblasti. Na 

samotnú analýzu využitia krajinného potenciálu budú využité prislúchajúce mapové podklady 

a súčasne bude zachytený vizuálny výstup z týchto jednotlivých mapových podkladov prostredníctvom 

GPS prijímaču. Tieto výstupy budú prostredníctvom počítačového programu upravené a následne 

aplikovateľné na návrh alternatívneho interaktívneho poznávacieho zájazdu pre  špecifickú skupinu 

nadšencov off-road cestovania. Daný výstup bude vypracovaný ako alternatívna možnosť rozvoja 

cestovného ruchu v Albánsku.  

 

Annotation 

The goal of batchelor´s thesis ,, The development potential of tourism in Albania” is introduction of 

global Balcan destination, it´s localization, the right selection and it´s general selection of countryside 

in general tourism. Next will be presented Albania destination itself and analysis of recent sorts and 

forms of tourism which consist of the right selection of countryside. On the analysis of potential 

development of countryside applied for tourism will be done by map resources through the GPS 

devices. These outputs will be through the computer application demonstrated and used like 

suggestion for potential offer of interactive knowlage trip for specific group of adventure travelers. 

This output will be also useful as alternative kind of potential development of tourism in Albania. 

 

 

 



Slovincová, Lucia 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Využitie nástrojov marketingového mixu pre zvýšenie              

konkurencieschopnosti reštaurácie / The Use of Tools of the Marketing Mix to Increase the 

Competitiveness of a Restaurant 

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

Oponent bakalářské práce:  prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

 

Anotácia 

Bakalárska práca na tému „Využitie nástrojov marketingového mixu pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti reštaurácie“ sa zaoberá teoretickou aj praktickou časťou problematiky. Vo 

svojej teoretickej časti rozoberá problematiku marketingového mixu a jeho nástroje - výrobkovú, 

cenovú, distribučnú a komunikačnú politiku. Čerpá z dostupných literárnych zdrojov, z kníh, periodík a 

internetových stránok. Praktická časť popisuje a následne analyzuje skutočný stav využitia 

marketingového mixu a jeho vplyv na dosiahnutie optimálneho výsledku v prostredí konkurencie medzi 

reštauráciami. Na základe výsledkov analýzy navrhuje strednodobý plán využitia marketingového mixu 

v reštauračných službách. 

Annotation 

Bachelor thesis on "The use of marketing tools for enhance the competitiveness of the restaurant 

"deals with the theoretical practical part of the problem. In its theoretical part discusses the issue of 

the marketing mix and its tools - product, price, distribution and communication policy. Draws on the 

available literature sources of books, periodicals and websites. The practical part describes and then 

analyzes the actual condition of the use of the marketing mix and its influence on the optimal result in 

competitive environment between restaurants. Based on the results of the analysis suggests medium 

plan for the use of marketing mix in restaurant services.  

 

Stehlíková, Kristýna 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Corporate Social Responsibility v cestovním ruchu / Corporate Social 

Responsibility in Tourism 



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

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

 

Anotace 

Bakalářská práce na téma ,,Společenská odpovědnost firem v cestovním ruchu“ se zabývá teoretickými 

a praktickými aspekty uvedené problematiky. Teoretická část rozebírá problematiku společenské 

odpovědnosti na základě dostupných poznatků vědy a výzkumu zveřejněných v dostupné literatuře a 

zabývá se také pronikáním společenské odpovědnosti do oblasti cestovního ruchu.  Praktická část klade 

důraz na analýzu současného stavu společenské odpovědnosti ve vybraných podnicích cestovního 

ruchu, a to především na koncept triple-bottom-line. Podkladem pro analýzu zjištění skutečného stavu 

společenské odpovědnosti ve vybraných podnicích je strukturovaný rozhovor s vedením podniku, 

vycházející z aktuálních témat společenské odpovědnosti s důrazem na koncept triple-bottom-line. Na 

základě výsledků činnosti analyzovaných podniků z praktické části jsou navržena doporučení pro 

zkvalitnění činnosti podniků v oblasti společenské odpovědnosti. 

 

Annotation 

The bachelor thesis on the topic ,,Corporate Social Responsibility in Tourism "explores the theoretical 

and practical aspects of the topic. The theoretical part analyzes the social responsibility based on 

available research and scientific knowledge published in the literature and deals with the penetration 

of social responsibility in tourism. The practical part of the emphasis on the analysis of the current 

state of corporate social responsibility in selected tourism companies, especially the concept of triple-

bottom-line. The basis for the analysis of the actual state of social responsibility in selected companies 

is a structured interview with the company management, based on the current topics of social 

responsibility, with an emphasis on the concept of triple-bottom-line. Based on the results of the 

activities of the analyzed companies from the practical part are proposed recommendations for 

improving the performance of companies in the area of corporate social responsibility. 

 

Šándor, Adrián 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Udržateľnosť rozvoja cestovného ruchu vo vybraných sídlach Makarskej 

riviéry / Development of Sustainable Tourism in Selected Settlements in Makarska Riviera 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček  

Oponent bakalářské práce:  RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotácia 

Táto bakalárska práca je zameraná na prieskum udržiteľnosti cestovného ruchu vo vybraných sídlach 

Makarskej riviéry, čo vyplýva aj z jej názvu. Primárne sa zameriava na obec Drašnice. V tejto práci je 

analyzovaný súčasný stav udržateľnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybraných sídlach. Práca sa skladá 



z dvoch častí, a to teoretickej a praktickej. Prvá časť sa venuje teoretickému základu problematiky 

udržateľnosti rozvoja.  V druhej časti sa budem venovať realizácii výskumu udržateľnosti rozvoja 

cestovného ruchu. Analýza prebehla na vybranej cieľovej skupine. Zo zozbieraných výsledkov sa 

vytvorili grafy, ktoré sú slovne komentované. Metódy ktoré som zvolil na analýzu sú dotazníkové 

šetrenie, komparácia a SWOT analýza. Návrhová časť práce zahrňuje možné riešenia nedostatkov 

v obci Drašnice.  

 

Annotation 

This  Bachelor thesis is focused on the research of Sustainable Tourism in Selected Settlements in 

Makarska riviera, what is already clear from its name. It is primarily focuses on the village Drašnice. In 

this paper is the current state of sustainable development of tourism in selected settlements analyzed. 

The work consists from two parts: theoretical and practical. The first part deals with the theoretical 

basis of the sustainability of development. The second part will be devoted to the research of 

sustainable development of tourism. The analysis was carried out on a selected target group. From the 

collected results were graphs created, which are verbally commented. Methods that I chose for the 

analysis are the questionnaire survey, comparison and SWOT analysis. Design part of the work involves 

the possible solutions of weaknesses in the village Drašnice. 

 

 

 

Šebeňová, Zuzana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Svadobná turistika – súčasnosť a trendy / Wedding tourism – Present 

Situation and Trends 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan  

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

 

Anotácia 

Táto bakalárska práca má za úlohu zmapovať, popísať a zhodnotiť trendy v svadobnej turistike. 

Identifikuje svadbu a jej vývoj až po súčasnosť, kedy dochádza k najväčším obmenám jej priebehu. 

Porovnáva svadobný obrad z náboženských či spoločenských tradícií a na ich základe definuje možnosti 

ďalšieho rozvoja svadobného cestovania. Riadené rozhovory so subjektmi cestovného ruchu 

a uskutočnená anketa, na ktorej sa podieľajú potenciálni zákazníci cestovného ruchu napomáhajú 

definovať najaktuálnejšie trendy v tomto type turistiky. Návrhová časť zahŕňa porovnanie dopytovej 

a ponukovej strany svadobnej turistiky, ktorá sa bude odvíjať od aktuálnej ponuky a anketou zisteného 

dopytu po svadobnej turistike. Od jeho základu sa odvíjajú návrhy na udržateľnosť takéhoto spôsobu 

cestovania a ďalšie odporúčania na poskytovanie svadieb v cudzokrajných destináciách. 

 



Annotation 

This bachelor thesis has the task of mapping, describing and resulting trends in wedding tourism. It 

identifies wedding and its progress until present situation, when there are occuring the biggest 

changing of it. It defines other options of development in wedding tourism based on comparing various 

religious and cultural traditions of wedding ceremony. Controlled interviews with tourist subjects and 

survey, which was done will be helpful in description of current offer and demand for wedding tourism. 

Part of suggestions involves comparison of demand and offer of wedding tourism. Sustainability of 

wedding tourism and other recommendation for offering wedding in exotic destinations are 

developing from these interviews. 

 

 

Ševčíková, Veronika 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Internetové stránky cestovních kanceláří / Website of the Travel Agency 

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

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

 

Anotace 

Teoretická část stručně vysvětlí pojmy marketing, marketingový mix, komunikační mix a digitální 

komunikace. Poté se bude zabývat rozdíly mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou. Další část 

vysvětlí vznik cestovní kanceláře a cestovní agentury a způsob využití internetu v cestovní kanceláři. 

V teoretické části budou zmíněny formy webové prezentace, rezervace a prodej přes web. Analytická 

část bude zaměřená na popis a komparaci dvou stejně velkých cestovních kanceláří. Proběhne 

porovnání přehlednosti jejich webových stránek, množství informací a dalšího využití webu. Na závěr 

práce bude navrhnuto lepší využití digitálních technologií v CK. Propagace, rezervace, platba, vhodně 

volené informace na webu. 

Annotation 

In the theoretical part of the thesis the terms marketing, marketing mix, communication mix and digital 

communication are briefly explained.  As next the differences between travel office and travel agency 

are described. The next section explains the emergence of travel office and travel agency and way of 

using the internet in the travel offices. Also the sorts of web presentations, booking and web sales are 

mentioned in the theoretical part. 

The analytical part is focused on the description and comparison of two travel offices of the same size 

whose lucidity of the web pages, the amount of information and further usage of internet (web) will 

be compared. At the end (In the final part of the thesis, in the conclusion part) of the thesis a better 

solution of digital technology utilization will be suggested. Promotion, booking, payment and suitable 

information presented on the web. 

 



Šimáková, Radana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Trendy a inovácie v animačných aktivitách / Trends and Innovations in 

Animation Activities 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Annotation 

The aim of this paper is to identify new directions in animation services according to the life-style of 

today‘s society. Therefore, a recent global phenomenon known as Zumba® fitness serves as a 

researching tool. Date collection was conducted by means of surveys and qualitative interviews among 

official instructors, experts and managers in the field, including demonstrative workshop for Zumba® 

participants organised by author. These gathered date serve to illustrate the key findings of the work. 

The result should define and suggest the potential holistic use of Zumba® fitness in tourism, that is 

being oriented more and more on responsible and health oriented programs.  

 

Anotácia  

Cieľom tejto práce je identifikovať nové smery v animačných službách v závaslosti na životnom štýle 

dnešnej spoločnosti. Nedávny fitness globálny fenomén, známy ako Zumba® fitness, slúži ako 

výzkumný nástroj. Zber dát bol vykonaný pomocou prieskumov a kvalitatívných rozhovorov medzi 

oficiálnimi inštruktormi, expertmi a  manažérmi v odbore, zahrňujúci aj demonštratívny workshop pre 

Zumba® účastníkov organizovaný autorom. Zozbierané dáta slúžia ako ilustrácia kľúčových zistení tejto 

práce. Výsledok definuje a navrhuje potencionálne holistické použitie Zumby® fitness v turizme, ktorý 

je orientovaný viac a viac na zodpovedné a zdravotne orientované programy. 

 

 

Šišolák, Filip 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Moderné trendy v európskom hoteliérství / Modern trends in the hotel 

industry 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 



Anotácia  

Bakalárska práca je zameraná na zistenie využívania, zavedenia moderných trendov v hotelierstve na 

Slovenku a v Anglicku, pričom tieto dve krajiny porovnáva. Moderné trendy sú porovnávané na úrovni 

hotelov rovnakej kategórie. Vedľajším cieľom práce je prierez histórie vzniku hotelierstva až po súčasné 

moderné hotelové trendy. Použitou metódou zisťovania je porovnávanie prostredníctvom bežne 

dostupných zdrojov, kvantitatívnou metódou  dopytovania (formou dotazníka) a zisťovaním referencií 

zákazníkov. Teoretická časť obsahuje definície pojmov hotelierstvo, história hotelierstva, podrobnejšie 

opisuje pojmy hotel, kategorizácia hotela, jednotlivé oddelenia hotela, organizačná štruktúra a opis 

moderných trendov. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasných trendov na Slvoensku 

a v Anglicku, prostredníctvom dotazníka a referencií zákazníka je zisťovaný skutočný stav. Ďalšia časť 

obsahuje metodiku práce, naformulovaný cieľ, predpokladané hypotézy a analýzu hotelov rovnakej 

kategórie. Posledná, štvrtá časť zhrnuje výsledky analýz, vyhodnotenia  a návrhy na zlepšení.  

 

Annotation  

The bachelor thesis is focused on finding usage, the introduction of modern trends in the hotel industry 

in Slovakia and England, at the same time comparing both countries. Modern trends are compared at 

the same category of hotels. The used method for detecting this is the comparison using commonly 

available resources and questioning (using a questionnaire). The theoretical part contains definitions 

of terms, history of hospitality, describes in more details the concepts of hotel, ownership structure 

and description of modern trends. The practical part is focused on the analysis of current trends in 

Slovakia and England and ascertaining the reality through a questionnaire. The other part contains the 

possible results which determinate the difference in the services offered by hotels of the same 

category. It also determinates the real situation and compares the reality in Slovakia and England with 

the results of better services offered in both countries. At the end, the bachelor thesis is 

recommending improvements. These recommendations are based on better offered services. 

 

 

Škola, Jan 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Podíl wellness center na provozu hotelů / Share Wellness Centers in the 

Operation of Hotels 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „Podíl wellness center na provozu hotelů“ je provést průzkum počtu 

hotelů ve vybraném kraji, které současně provozují wellnes centra anebo opačně wellnes centra, která 

poskytují hotelové služby v daném mikroregionu. První část popisuje definici wellness, historii a 



charakteristiku. Druhá, praktická část je zaměřená na provedení dotazníkového šetření u návštěvníků 

wellness, jaké procedury nejčastěji využívají a zdali při výběru hotelu byly rozhodující tyto služby. 

Výsledky budou shrnuty v grafech. 

 

Annotation 

The main subject of my bachelor work "Share Wellness Centers in the Operation of Hotels" is to make 

an exploration in selected microregion about hotels which can offer wellness service or about wellness 

center which can offer hotel service. The first part of my work describes defintion of wellness, history 

and characteristics. The second practical part is focused on research questionnaire of the wellness 

clients, which procedures clients use most often and if the procedures are the main fact in choosing a 

hotel. The results will be given in graphs. 

 

 

Špaldoňová, Markéta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Řízení kvality v hotelu / Quality management in the hospitality industry 

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

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

Anotace 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat způsob řízení kvality, a pokud to bude potřeba, navrhnout 

zlepšení stávajícího systému řízení kvality. 

V této práci je popsán vývoj kvality, jsou zde vymezeny systémy řízení kvality, včetně jejich vlivu na 

hotelnictví. 

Práce byla vypracována ve spolupráci s nejmenovaným hotelem v Ostravě, na kterém bylo poukázáno, 

jaké postupy a metody jsou použity pro získávání informací potřebných pro zhodnocení kvality. 

Vybrané metody byly v hotelu aplikovány s cílem zhodnocení stávající situace pro vlastní zhodnocení, 

které je potřeba pro celkovou koncepci práce. V práci byl použit řízený rozhovor s ředitelem hotelu.  

 

Annotation 

The aim of my bachelor thesis is to analyse the quality management and to make a proposal for 

improving the existing quality management systém if necessary. 

In this bachelor thesis the progression of quality is describe and quality management systems are 

defined, including their impact on the hotel industry. 

This bachelor thesis was created in cooperation with an unnamed hotel in Ostrava, which the 

procedures and methods needed for obtaining information needed to evaluate of quality were 

explained. 

Selected methods were applied in the hotel in order to evaluate the current situation for their own 

evaluation, which is needed for the overall concept of work. 



In the work was used guided interview with the hotel director. 

 

 

 

Štrossová, Vladimíra 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Cesta za vínom na Slovensku / Wein Tours in Slovakia 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce:  Ing. Věra Nečadová 

 

ANOTÁCIA 

V mojej  bakalárskej  práci Cesta za  vínom  na Slovensku  sa  venujem Malokarpatskej vinohradníckej 

oblasti,  cieľom je  zhodnotiť  ich súčasný  stav z marketingového  hľadiska  a navrhnúť možnosti  

propagácie  udržiteľného  rozvoja    v spojitosti s vinárskym  cestovným  ruchom. V teoretickej časti  

som  vymedzila  základné pojmy z oblasti  vinárstva, urobila  prierez slovenskými vinohradnickými  

oblasťami a analýzu poskytovaných služieb.  V praktickej časti  zisťujem  rozvoj cestovného ruchu v 

regiónoch a mikroregiónoch Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Na základe analýzy v závere práce 

navrhnem marketinový plán pre Modranský rajón a návod ako založiť vinotéku pre potenciálneho 

podnikateľa. 

 

ANNOTATION 

In my Bachelor work about the Wein Tours in Slovakia I decided to write about Malokarpatská area 

of wine, to assess their current status from marketing perspective and to suggest opportunities to 

promote sustainable development in connection with wine of tourism, which is also the main 

objective. At the theoretical part I define the basic concepts of areas of wine, I made cross-section of 

Slovak wine – region and analysis services. At the practical part I investigated a development of 

tourism  in regions and microregions Malokarpatskej area of wine.  After  my anlysis  from at the end 

of work I will solve a marketing plan for Modranský turf and instructions how foundation wine cellar 

for potential businessman. 

 

 

Štulrajter, Lukáš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využitie ovsených potravín vo výžive človeka / Use of Oat Foods in Human 

Nutrition 



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

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

Anotácia 

Výrobky z ovsa sú v dnešnej dobe top medzi potravinami v racionálnej výžive človeka. Poskytujú 

pozitívny účinok hlavne na tráviace ústrojenstvo. Sú bohatým prínosom vlákniny pre naše telo. 

Teoretická časť je venovaná zloženiu ovseného zrna, jednotlivým druhom, zloženiu ovsených výrobkov 

vrátane zdravotných rizík konzumácie ovsených výrobkov. Prvá polovica praktickej časti je zameraná 

na všeobecný prieskum konzumácie ovsených výrobkov u vybraných skupín osôb. Vo vybraných 

hoteloch bolo zisťované využívanie ovsených výrobkov pri príprave jedál. Druhú polovicu praktickej 

časti bakalárskej práce venujem zhodnoteniu získaných poznatkov a odporúčaniam zlepšenia zistených 

nedostatkov v jedálnych lístkoch vybraných hotelov. Záver práce je venovaný porovnaniu jednotlivých 

ovsených potravín medzi sebou navzájom.  

 

Annotation 

Oats products are one of the most important human food categories nowadays. They stimulate mostly 

the human digestive system by being pulp rich. The theoretical part discusses mainly about structure 

of an oat grain, also structure of oats products including the health risks of their consumption. First 

half of the practical part is focused on survey of oats products consumption for selected group of 

people. Then the food preparation involving oats products in hotels is examined. Second half of the 

practical part is dedicated to analysis of the acquired information and recommendation to an improved 

food offers for certain hotels. Conclusion of my thesis includes the comparison of oats products. 

 

 

Tokárová, Skarleta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Public Relations v podniku cestovného ruchu / Public Relations in Tourism 

Company  

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

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

 

Anotácia 

Bakalárska práca sa týka témy public relations, so zameraním na konkrétny podnik cestovného ruchu 

- Prírodné jódové kúpele Číž. Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením pojmu public relations 

a marketingový mix. Predstavuje rešerše z vybraných kníh zaoberajúcich sa touto témou, marketingom 

a komunikáciou. Praktická časť bakalárskej práce sa zaoberá popisom aktuálnej situácie, konkrétnym 

nedostatkom a problémom v podniku. Následne analýzou situácie pomocou dotazníka a SWOT analýzy 



a z toho vyplývajúcich návrhov a opatrení k náprave alebo zlepšeniu aktuálnej situácie vo vybranom 

podniku cestovného ruchu. Návrhy a opatrenia vyplývajú z poznatkov, ktoré pochádzajú z 

predchádzajúcej teoretickej časti. Približuje problematiku vzťahu verejnosti, reklamy v Kúpeľoch Číž. 

Zameriava sa aj na vzťah zákazníka a predajcu a vzťahmi na pracovisku.  

Annotation 

Bachelor thesis is about public relations with focus on specific company working in tourism Prírodné 

jódvé kúpele Číž. Theoretical part of bachelor thesis deals with explanation of meaning public relations 

and marketing mix. Bachelor thesis present researches from books about this topic, marketing and 

communication. Practical part of bachelor thesis describes actual situation, specific deficiency and 

problem in the company. Subsequently after analysis of situation with questionnaire and SWOT 

analysis in specific company of tourism. Proposals and measures which we used in this part came from 

theoretical part. Bachelor thesis focus also on relationship between customer and vendor, and 

relationships on workplace. 

 

 

Trebatická, Anna 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Výroba, tovaroznalecká a nutričná charakteristika parených  syrov / 

Production, Characteristics and Nutritional Expertise of  Pasta  Filata cheese 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotácia  

Predmetom mojej bakalárskej práce „Výroba, tovaroznalecká a nutričná charakteristika parených 

syrov“ je priblížiť a popísať výrobu a technológiu spracovania parených syrov. Práca sa skladá z 

teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zaoberá popisovaním výroby parených syrov a ich 

nutričným významom, ďalej uvádza sortiment parených syrov na Slovensku a následne porovnanie 

sortimentu na Slovensku a v Európskych krajinách. V praktickej časti sa budem venovať technológií 

výroby parených syrov v syrárni, ktoré spracovávajú, chemickému zloženiu parených syrov a následne 

porovnávaniu výrobkov syrárne so zahraničným sortimentom parených syrov. Podľa dotazníka zistím, 

ktoré produkty syrov sú medzi obyvateľstvom najobľúbenejšie. Vyhodnotím, ktoré syrové produkty a 

v akom množstve sú konzumované. 

 

Annotation  

The object of my bachelor (B. A.) thesis „Production, evaluation and nutrition characteristics of 

steamed cheese“ is to bring closer the production and technology of processing of steamed cheese. 

The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is dealing with depiction 

of steamed cheese and their nutrition importance, hereinafter it indicates the assortment of steamed 



cheese in Slovakia and finally comparison between the sorts in Slovakia and other European countries.  

In the practical part I would like to deal with the technology of production of steamed cheese in the 

cheese producing facility Havran, the chemical composition of steamed cheese and subsequently their 

comparison to 

the sorts produced abroad. According to the questionnaire I see, which cheese products are the most 

popular among the population. I evaluate, which cheese products and in what amount are consumed. 

 

 

Tsiareshchenka, Aliaksandr 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Kontrola plnění stanovených cílů a využití metody “Mystery Guest” / 

Control of the Stated Goals Fulfilment and Using of “Mystery Guest” Approach 

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

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

 

Anotace  

Práce se zabývá postavením manažera, uplatňováním jeho kompetencí a controllingu v systému řízení 

stravovacího úseku v restauraci s důrazem na dodržování standardu kvality stravovacích služeb. V 

praktické části se zabývá průzkumem metodou Mystery Guest ve vybraných restauračních zařízeních s 

cílem zjistit, jaky jsou možnosti zlepšeni metody z hlediska využití výsledků průzkumu. V návrhové části 

jsou uvedeny možnosti zvýšení metody, které ruzne firmý poskytují.  

 

Annotation  

This work deals with the position of Manager, the application of his powers and controlling 

management system catering section in a restaurant with an emphasis on the maintenance of the 

quality of catering services. The practical part deals with the exploration by Mystery Guest at selected 

pub to see how effective this method is in terms of the use of the survey results. In the design section 

describes how to enhance the quality of services they provide dining facilities. 

 

 

Vašulín, Jan 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Vliv veřejné správy na rozvoj podniku veřejného stravování / The Influence 

of Public Administration on the Development of Catering 

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



Oponent bakalářské práce:  Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA 

 

Anotace 

V bakalářské práci je objasněn pojmem veřejná správa a její vliv na rozvoj podniku veřejného 

stravování. Práce se zaměřuje na vytvoření části podnikatelského plánu fiktivní restaurace. Cílem je 

zjištění, ověření a popis veřejné správy v České republice a Rakousku. Dílčí cíl je zjištění výhod, které 

může podnikatel využít při založení restauračního zařízení. Praktická část se zabývá problematikou v 

zahraničí, konkrétně v Rakousku a následnému porovnání s ČR. Jak fungují úřady zabývající se veřejnou 

správou. Ekonomická část poukazuje na množství potřebných finančních prostředků, které jsou nutnou 

součástí při založení podniku. V závěrečné práci je obsažena analýza legislativy veřejné správy potřebné 

k založení a rozvoji podniku. 

Annotation 

In the bachelor thesis is illustrated by the koncept of public administration and its influence on the 

development of public catering. The work focuses on the creation of a business plan for a fictitious 

restaurant. The aimis to identify, validate and description of public administration in the Czech 

Republic and in the Austria. Partial goal is to determine the benefits that the entrepreneur can use in 

the establishment of restaurant equipment. The practical part deals with is sues abroad, particularly 

in Austria and the subsequent comparison with the Czech Republic. How do the local authorities 

involved in public administration. The economic section refers to the amount of the necessary funds, 

which are a necessary part of the business creation. The final work is included analysis of public 

administration legislation necessary for the establishment and development of the company. 

 

 

Vavríková, Jana 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Stratégia rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Podhorie / Strategy of 

Tourism Development in the Podhorie Microregion 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Anotácia 

Zámerom tejto práce je premyslieť udržateľnú stratégiu rozvoja cestovnému ruchu v mikroregióne 

Podhorie na základe jeho potenciálu a platnej európskej legislatívy zameranej na regionálny rozvoj. 

Hlavným cieľom je identifikovať reálne problémy a vyzdvihnúť špecifiká daného mikroregiónu 

prostredníctvom SWOT analýzy. Primárne informácie o jednotlivých aktivitách, realizovaných 

v ekologickej, sociálnej a ekonomickej oblasti, sú získané z riadených rozhovorov s predstaviteľmi 

obecných samospráv a s miestnymi obyvateľmi. Výsledkom práce sa má stať návrh opatrení 



smerujúcich k rozvoju udržateľného cestovného ruchu v mikroregióne Podhorie v dlhodobom 

horizonte. 

 

Annotation 

The purpose of this work is to reconsider the sustainable strategy of tourism development in the 

microregion Podhorie on the basis his potencial and existing legislation of the European Union aimed 

at regional development. The main aim is to identify the real problems and to point out the 

characteristics of this microregion through the SWOT analysis. Primary information about particulars 

activities, which are realised in the ekological, social and ekonomical area are acquired from interviews 

with representatives of individual municipalities and with regional inhabitants. Result of the work 

should be suggested the arrangements which would lead to the sustainable tourism development in 

the microregion Podhorie in the long-term horizon. 

 

 

 

Veselá, Kateřina 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Spolupráce hotelových zařízení s dalšími organizacemi z oblasti cestovního 

ruchu / Cooperation with Hotel Facilities and Other Fields of  Tourist Industry 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace 

Téma mé bakalářské práce je Spolupráce hotelových zařízení s dalšími organizacemi z oblasti 

cestovního ruchu. Práce je rozdělena na tři části, na část teoretickou, praktickou a návrhovou. 

Teoretická část se zabývá vymezením pojmů týkajících se spolupráce hotelů a dalšími organizacemi 

zabývající se spoluprací s cestovním ruchem. Praktická část se zabývá průzkumem a představením 

hotelových zařízení v regionu, forem spolupráce ubytovacích a stravovacích zařízení s ostatními 

organizacemi v regionu. Návrhová část se zabývá zhodnocením přínosů spolupráce hotelových zařízení 

a vypracování další doporučení daného subjektu – hotelu, návrhem způsobů spolupráce, který 

napomůže rozvoji hotelu tak i jejich partnerům. 

 

Annotation 

The topic of my thesis is cooperation facilities with other organizations in the field of tourism. The work 

is divided into three parts, theoretical, and practical design. The theoretical part deals with the 

definition of terms relating to cooperation hotels and other organizations engaged in cooperation with 

tourism. The practical part deals with the exploration and presentation of hotel facilities in the region, 

forms of cooperation, accommodation and catering facilities with other organizations in the region. 



Forms part deals with the evaluation of the benefits of collaboration hotel facilities and the 

development of another recommendation of the subject - Hotel, collaboration proposal in a way that 

will help to develop the hotel as well as their partners. 

 

 

Vinca, Lukáš 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Význam mléka a kysaných mléčných výrobků ve výživě člověka / The 

importance of milk and fermented dairy products in human nutrition 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotace  

Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá základním složením kravského mléka a jeho 

porovnáním s jinými ve světě rozšířenými druhy mlék, jako jsou buvolí, ovčí a kozí. Dále charakterizuje 

nutriční význam kravského mléka pro výživu mláďat a člověka. Stručně popisuje technologii výroby 

mléčných výrobků, jako jsou – cottage, pomazánkové máslo a zakysané podmáslí. Charakterizuje 

vlastnosti a složení použitých startovacích kultur použitých k výrobě uvedených výrobků. V praktické 

části charakterizuje zbožíznalecké rozdíly u uvedených zakysaných výrobků, odlišnosti v technologii, 

surovinovém složení a senzorické jakosti. Popisuje principy biochemických změn v průběhu mléčného 

kvašení a změny jednotlivých složek mléka. Na základě nutričního a senzorického hodnocení navrhuje 

vhodnost konzumace těchto výrobků pro jednotlivé skupiny obyvatelstva. Navrhuje využití těchto 

výrobků v oboru gastronomie.  

Annotation 

This bachelor thesis deals in the theoretical part with the basic composition of cow´s milk and with its 

comparison with other kinds of milk, spread in the world, such as the buffalo, sheep´s and goat´s ones. 

It further characterizes the nutritive significance of cow´s milk for the nutrition of the young and the 

man. It briefly describes the technology of production of dairy products, such as – cottage, spread 

butter and fermented buttermilk. It characterizes the properties and composition of the starting 

cultures used for the production of the mentioned products. In the practical part it characterizes 

product evaluation differences at the stated fermented products, differences in technology, raw 

material composition and sensory quality. It describes the principles of biochemical changes during the 

course of lactic fermentation and changes of individual components of milk. On the basis of nutritive 

and sensory evaluation, it suggests the suitability of consumption of these products for individual 

groups of population. It suggests the use of these products in the field of gastronomy. 

 

 

 



Vinogradov, Boris 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Komparace chemického složení a vlastnosti žitné a pšeničné mouky / 

Comparison of the Chemical Composition and Properties of Rye and Wheat Flor 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

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

 

Anotace  

Pro správnou výživu obyvatelstva je nutné mít k dostatek zdravých potravinářských výrobků včetně 

pekárenského pečiva. Znalosti o jejich složení na základě zásad zdravé výživy je proto zásadním 

předpokladem splnění tohoto záměru. Komparace chemického složení a vlastnosti žitné a pšeničné 

mouky bylo cílem bakalářské práce, která tak reagovala na požadavky moderní výživy. Pro získaní 

potřebných informací byla využita odborná literatura zabývající se problematikou pěstování obilí, 

mlynárenskou a pekárenskou tématikou. Odborné poznatky byly následně využity v praktické části, 

která při zpracovávání vycházela ze zásadních vyhlášek týkajících se zpracování obilovin, mouky a 

pekárenských výrobků. Cílem praktické části bylo popsat využití pšeničné a žitné mouky při jejich 

praktickém zpracování a zpracovat jejich senzorické a chemické vlastnosti. Návrhová část obsahuje 

náměty na zkvalitnění péče zaměřenou na zpracované pekařské výrobky. 

 

Annotation  

For proper nutrition of the population is necessary to have enough healthy food products including 

bakery bread. Knowledge of their composition based on the principles of a healthy diet is therefore 

crucial to achieving this goal. Comparison of the chemical composition and properties of rye and wheat 

flour was the aim of the thesis, which reacted to the demands of modern nutrition. To obtain the 

necessary information was used by the professional literature dealing with the cultivation of grain and 

mill and bakery theme. Expertise were subsequently used in the practical part, which was based on 

the processing of the basic regulations relating to the processing of cereals, flour and bakery products. 

The practical part was to describe the use of wheat and rye flour in the practical treatment and process 

their sensory and chemical properties. Forms part of the content suggestions to improve the quality 

of care focused on processing of bakery products. 

 

 

Vlčková, Barbora 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Analýza marketingových aktivít vo vybranej cestovnej kancelárii / Analysis 

of Marketing Activities in the Selected Travel Agent 



Vedoucí bakalářské práce: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. 

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

 

Anotácia 

Bakalárska práca sa zaoberá analýzou marketingových aktivít vybranej cestovnej kancelárie. Práca 

najskôr definuje teoretické východiská a pojmy ako marketing, marketingové prostredie, marketingový 

mix a jeho jednotlivé nástroje. Ďalej definuje pojmy cestovný ruch a cestovnú kanceláriu. V analytickej 

časti sa venuje vybranej cestovnej kancelárií, analyzuje ju a skúma. Ďalej posudzuje marketingové 

prostredie a konkrétne nástroje marketingového mixu vybranej cestovnej kancelárie. Na túto analýzu 

sú využité SWOT analýza a Porterov model piatich konkurenčných síl. Bakalárska práca obsahuje 

dotazníkový prieskum propagácie, na základe ktorého možno navrhnúť možné vylepšenia u zákazníkov. 

Na konci tejto časti sa nachádza zhodnotenie hypotéz. Posledná časť je venovaná návrhom efektívnejšej 

komunikácie ako aj propagácie, ktoré vyplynuli z prieskumu, ako aj vlastným návrhom. 

 

Anotacion 

The thesis deals with analysis of marketing activity in the selected travel agency The paperwork at first 

defines theoretical basis of marketing, marketing environment and marketing mix tools. It also defines 

tourism and travel agency. The analytical part is devoted to selected travel agents, analyzes and 

examines it. It also deals with marketing enviroment and the individual marketing mix tools in the 

selected travel agency. The analysis use as research methods SWOT analysis and Porter five forces. The 

thesis contains a questionnaire survey of promotion, by which it can suggest possible improvements 

for customers. At the end of this section evaluation of hypotheses. The last chapter contains 

suggestions for effective communication and also promotion, that result from research, and also own 

suggestion. 

 

Zemanová, Žaneta 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Propagační materiály cestovních kanceláří. Srovnání účinnosti: cena/výkon 

/ Promotional materials travel agencies. Comparison of efficacy: the price/performance 

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

Oponent bakalářské práce:  Ing. Olga Kubová 

 

Anotace  

Cílem bakalářské práce je zhodnocení a popis fyzických i virtuálních propagačních materiálů vybraných 

cestovních kanceláří. Konkrétně se jedná o cestovní kancelář ESO travel, a.s. a FIRO-tour a.s. Teoretická 

část práce se zabývá výkladem a determinací pojmů souvisejících s problematikou a knižní rešerší ke 

zvolenému tématu. V praktické části práce dochází k posouzení účinnosti propagačních materiálů 



z hlediska srovnání vynaložené ceny a schopnosti získat zákazníky. Převážně za pomoci metody 

pozorování a interview. Zjištěné informace z ekonomického rozboru nabízí návrhy na zlepšení 

a rozšíření těchto propagačních materiálů, především se zapojením moderních medií, které povedou 

k rozvoji marketingu uvedených společností.  

 

Annotation  

The aim of the thesis is the assessment and description of the physical and virtual promotional 

materials selected travel agencies. Specifically, the travel agency ESO travel a.s. and FIRO-tour a.s. The 

theoretical part of the thesis deals with the interpretation and determination of terms related issues 

and the book researches of the chosen topic. In the  practical part of the thesis is to assess the 

effectiveness of promotional materials in comparing the prices paid and the ability to get customers. 

Mainly with the help of methods of observation and interview. Informations obtained from the 

economic analysis offers suggestions for improvement and extension of these promotional materials, 

primarily involving modern media, which will lead to the development of marketing listed companies. 

 

 

Zhmurin, Mikhail 

Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.  

Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Využívání outsourcingu v hotelových a restauračních službách / 

Outsourcing in the hotel and restaurant services 

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

Oponent bakalářské práce:  doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce na téma “VYUŽÍVÁNÍ OUTSOURCINGU V HOTELOVÝCH A 

RESTAURAČNÍCH SLUŽBÁCH” je rozbor fungování outsourcingu a návrh možností jeho rozvoje v 

hotelových službách. Práce vychází z reálné praxe využívání outsourcingových služeb reálného 

hotelového komplexu. V teoretické části je použita odborná literatura k popsání problematiky 

outsourcingu, jeho forem, kladů a záporů ve využití s důrazem uplatnění v podnikatelských, hotelových 

a restauračních službách.  

Pro praktickou část byl k provedení analýzy vybrán hotel „AKKU", který se nachází v Kazašské republice 

ve městě Astana. Díky managementu hotelu se podařilo získat praktické podklady, informace a 

zkušenosti v rámci praktické stáže. Z nich vypylnula zejména skutečná role outsourcingu v optimalizaci 

nákladů a ve zvyšování efektivity činností hotelu. Doplňkovým materiálem bakalářské práce jsou grafy, 

tabulky a mapy.  

Annotation 

The goal of the degree thesis “OUTSOURCING IN THE HOTEL AND RESTAURANT SERVICES” is to 

examine gist of the outsourcing, analysis of the development opportunities of the outsourcing in 

hospitality. Thesis based on real use of outsourcing in real hotel. Theoretical part uses academic 



literature which describes the problem of outsourcing, its types and forms, advantages and 

disadvantages of outsourcing use in business, catering and hospitality. 

In the practical part for the analysis, hotel “AKKU” was taken, which located in Republic of Kazakhstan 

in Astana city. Due to hotel management practical fundamentals was received, as well as information 

and experience by means of traineeship. Based on this research it showed the role of outsourcing in 

spending optimization and increasing the efficiency of the hotel. As additional material graphics, tables 

and maps were used. 

 

 


