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Bambas, Václav 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business 

in the tourism industry 

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

Oponent bakalářské práce: JUDr. Martin Landa 

 

Anotace 

Práce bude zaměřena na odvětví práva, jejichž právní předpisy upravují vztahy mezi subjekty v oblasti 
cestovního ruchu. Jedná se zejména o právo živnostenské, které stanoví zásady pro podnikání a 
povinnosti podnikatele v cestovním ruchu. Dále je to právo reklamní, neboť i reklama ovlivňuje zájem 
klientů o různé destinace. Smluvní právo v cestovním ruchu pak upravuje vztahy mezi podnikateli 
v cestovním ruchu a klienty, stanoví práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování služeb, včetně 
jejich odpovědnosti. Neméně důležité je i autorské právo, zejména v oblasti užití fotografií, map, při 
sestavování katalogů a počítačových prezentacích. Pokud pak dojde k porušení povinností některé ze 
smluvních stran a nedojde mezi účastníky k dohodě, nastupují ustanovení procesního práva.   
 
Annotation: 
This thesis will focus on the branch of law governing the relationships between entities in the field of 
tourism. This in particular includes the trade licensing law which defines the business principles and 
the obligations of business entrepreneurs in tourism. Additionally, there are advertising regulations, 
as advertising also influences the clients‘ interest in various tourist destinations. Contract law in 
tourism then governs the relationships between entrepreneurs in the tourist industry and their 
clients; it defines the rights and obligations of the parties in providing services, including their 
liabilities. Equally important is copyright law, particularly in the use of photographs, maps, in the 
production of catalogs and computer presentations. In case there is a breach of contract and the 
parties do not settle out of court, the provisions of procedural law apply. 
 

 

Bartoněk, Václav 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Návrh komunikační strategie firmy/ Suggestion of communication strategy firm 

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

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



Anotace: 

Hlavním cílem mé práce je analyzovat marketingové prostředí firmy, vnitřní i vnější. Dále se pokusit 
vyhledat silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti podniku pomocí SWOT analýzy. Na základě analýzy 
podniku a seznámení se strukturou provozu Aquaparku. Dalším cílem je vytvoření návrhu 
komunikační strategie, která by firmě napomohla k udržení stávajících zákazníku v oblasti údržby 
nemovitostí, a vybudování pozice na novém trhu a zajistila dobrou konkurence schopnost a úspěšné 
hospodaření. 

 

Annotation: 

The Bs is to analyze the business marketing environment, internal and external. In addition, try to 
find strengths and weaknesses, threats and opportunities of business with the SWOT analysis. Based 
on business analysis and learning with the structure of Aquapark operation. Another target is to 
create a draft communication strategy that would help company to retain existing customers in 
facility management, and building a new market position and ensure good competitive ability and 
successful economy. 

 

Bartoňová, Barbara 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Mobilita mládeže po evropském kontinentě/ Youth mobility across the European 

continent 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Marie Bednářová 

 

Anotace 

Cílem mé práce bylo vytvořit metodickou příručku pro studenty, kteří mají zájem o studium, práci a 
jiné formy mobility mládeže na evropském kontinentu. Záměrem mé práce bylo poskytnout 
studentům středních i vysokých škol potřebné a dostupné informace o všech typech zahraničních 
pobytů. Vytvořila jsem proto  metodickou příručku, ve které jsem v přehledné a v snadno 
pochopitelné formě shrnula základní informace o pracovních či studijních pobytech v zahraničí.Do 
závěru každé kapitoly jsem dala odkazy na Internet, stejně jako rady a typy na cestu či pobyt.Práce 
v zahraničí, studium, a tím i zlepšování jazykových schopností, získávání studijních i pracovních 
návyků, jsou neocenitelnou možností dalšího uplatnění se na trhu práce. 
 

Annotation 

My goal was to create a methodological guide for students who are interested in studying, working 
and other forms of youth mobility on the European continent. My aim was to provide secondary 
school students as well as  university ones with any required and available information on all kinds of 
foreign residences. Therefore I created the methodological guide in which I summarised basic 
information about working and studying abroad in a form that is clear and easy to understand. At the 



end of each chapter contains a link to the Internet, as well as advice and tips for travel or residence 
stays. Working abroad, studying and improving one‘s language skills, besides the acquisition of skills 
and work habits are invaluable experience for employment opportunities in the labour market. 
 

 

Bártová, Klára 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Role regionální identity v cestovním ruchu na příkladu Opavska/ The role of local 

identity in tourism on case study of Opava 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan                                                                            

Oponent bakalářské práce: doc. PhDr. Martin Klus, Ph.D. 

 

Anotace  
V rámci zmenšování se světa v důsledku globalizace je pozornost některých jedinců stále více 
zaměřena na návrat k tradičním hodnotám a tradicím národa, státu a společenství. Jedním z takových 
společenství může být obyvatelstvo, které obývá region s výrazně se odlišujícími prvky kultury a 
historie. Jedním z nich může být Opavský region. Cílem bakalářské práce „Role regionální identity 
v cestovním ruchu na příkladu Opavska“ je zhodnotit a popsat vztah mezi kolektivní identitou 
obyvatel z Opavy a identitou regionu Opavsko a jejich vzájemného postavení k cestovnímu ruchu. A 
zdali tyto dvě identity mohou mít silný motivační charakter k uskutečnění a rozvoji regionální turismu 
či nikoli.  
 
Annotation 
The world is shrinking due to globalization, the attantion of some idndividuals are increasingly 
focused on a return to traditional values and traditions of the nation and community. One such 
community can be a region which can have more then one culture and history ellemnetnts to 
preserve his teritorial identity. The aim of thesis „ The role of teritorial identity in tourism on case of 
Opava“ is to descibe and evaluate the relationship between collective identity of inhabitans of Opava 
and the teritorial identity and their mutual status to tourism. And if these two identities may have a 
strong incentive to realize regional turism or not.  
 

 

Blahetová, Ivana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingová komunikace zařízení pohostinských a ubytovacích služeb/ Marketing 

communication equipment, hospitality and accommodation services 

 



Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová 

 

Anotace 

Cílem bakalářské práce „Marketingová komunikace zařízení pohostinských a ubytovacích služeb“ 

je návrh zefektivnění marketingové komunikace v dané restauraci a tím větší návštěvnost. V první 

kapitole jsou uvedena teoretická východiska. Druhá část je věnována restauraci, produktům a 

zákazníkům. Pomocí dotazníkového šetření bude provedena analýza. Z výsledků šetření vyplyne, na 

jakou část se musí manažeři zaměřit. Výsledky budou následně prodiskutovány s vedením restaurace. 

 

Annotation 

The aim of the Bachelor thesis "Marketing communication equipment, hospitality and 
accommodation services" is the proposal to streamline marketing communication in the restaurant 
and the larger attendances. In the first chapter are listed the theoretical background. The second 
part is devoted to the restaurant, products and customers. Using the questionnaires will be analyzed. 
From the results of the investigation will depend on what part of the managers must focus on. The 
results will be subsequently discussed with the leadership of the restaurant. 
 

 

Bližňák, Dominik 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Identita, kultúra a imidž Hotela Most Slávy/ Identity, culture and image of the Hotel 

Most Slávy 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Lucia Tešínska 

 

Anotácia 

Objektom skúmania bakalárskej práce je Hotel Most Slávy. Subjektom skúmania je podniková 
identita, kultúra a imidž v Hoteli Most Slávy. Cieľom práce je preskúmať podnikovú identitu, kultúru 
a imidž v Hoteli Most Slávy a navrhnúť možnosti ich inovácie. Prvá časť práce je zameraná na 
teoretické východiská, ktoré poskytujú pre prácu základ, z ktorého neskôr vychádza praktická časť. 
V tejto časti sme definovali podnikovú identita a jej zložky, podnikovú kultúru a imidž podniku. Druhá 
časť charakterizuje Hotel Most Slávy a analyzuje obsah podnikovej identity, kultúry a imidžu 
z pohľadu zamestnancov a taktiež z pohľadu hotelových hostí. V poslednej časti sú navrhnuté zmeny 
a vhodné zlepšenia pre tento podnik.  

 



Annotation 

The object of investigation work is the Hotel Most Slávy. Subjects of investigation are the corporate 
identity, culture and image of the Hotel Most Slávy. The work is to examine corporate identity, 
culture and image of the Hotel Most Slávy and suggest possibilities for innovation. The first part is 
based on theoretical foundations, which provide the theoretical basic of  the practical part. In this 
section we define the corporate identity and the corporate components, corporate culture and 
company image. The second part describes Hotel Most Slávy and analysis the identity, culture and 
image in terms of staff and also in terms of hotel guests. The last part of work proposed changes and 
improvements suitable for this business. 

 

 

Bolcková, Nikola 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu Rožnovska/ Possibilities of 

development of sustainable tourism in the Rožnov area 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan  

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

 

Anotace 

Cílem práce Možnosti trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu na Rožnovsku je zmapovat 
možnosti, rozvoj a udržitelnost cestovního ruchu na Rožnovsku. Práce se skládá ze dvou částí: 
teoretické a praktické. První část je zaměřená na regionalizaci oblasti, historii cestovního ruchu a na 
současnost. V praktické části byla provedena analýza cestovního ruchu na Rožnovsku a dále 
provedeno dotazníkové šetření cílené na spokojenost uživatelů cestovního ruchu v dané oblasti. 
Analytická část se zaměřuje na kvalitu nabízených produktů v cestovním ruchu, spokojenost 
zákazníků a návrh na efektivní zlepšení nabízených produktů a služeb.  

 

Annotation 

The objective of the possibilities of sustainable tourism development on the map Rožnovsko 
opportunities, development and sustainability of tourism in Rožnovsko. The work consists of two 
parts: theoretical, practical. The first part focuses on the regionalization of the area, history, tourism 
and the present. In the practical part of an analysis of tourism Rožnovsko and conducted a 
questionnaire survey targeted at the user experience of tourism in the area. The analytical part 
focuses on the quality of its products in the travel industry, customer satisfaction and effective 
proposal to improve our products and services. 

 

 



Bortlík, Radek 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Gastronomická turistika na Jižní Moravě/ Gastronomic tourism in South Moravia 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Luděk Machala 

 

Anotace  
Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj gastronomické turistiky na území jižní Moravy a s tím 
souvisejících gastronomických, vinařských akcí a projektů. Cílem práce je zjištění povědomí 
potencionálních turistů o gastronomické turistice a jejich zájem o tuto formu turismu včetně 
produktů, které s sebou přináší a formulace doporučení pro rozvoj gastronomické turistiky na jižní 
Moravě.  
Součástí práce je marketingový výzkum provedený dotazníkovým šetřením na území jižní Moravy z 
řad turistů, na jehož základě lze určit zájem turistů o gastronomickou turistiku. V závěru práce je poté 
navrhnut produkt – gastronomická akce, která by mohla přispět k rozvoji gastronomické turistiky na 
jižní Moravě. 
 
Annotation  
Bachelor thesis is focused on the development of gastronomic tourism in South Moravia and with 
related gourmet, wine events and projects. The goal is to determine awareness of poten-tial tourists 
gastronomic tourism and interest in this form of tourism, including products that brings and 
formulation of recommendations for the development of gastronomic tourism in South Moravia.  
The work is a marketing research questionnaire survey in South Moravia by tourists, on the basis of 
which can be determined by interest of tourists in gastronomic tourism. In conclusion, the work is 
designed product - the gastronomic event, which could contribute to the develop-ment of 
gastronomic tourism in South Moravia. 
 
 
Bruder, Tomáš 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Využitie manažmentu v konkrétnom hoteli/ Utilisation of management in specific 

hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Petr Scholz, DiS. 

 

Abstrakt 
Objektom skúmania mojej bakálarskej práce je Best Western Hotel Antares v Bratislave. Predmetom 
práce je teoretická analýza činností manažmentu v hoteli. V prvej časti rozoberáme hotel ako podnik 



cestovného ruchu a hotelový manažment a jeho funkcie.  V druhej časti rozoberáme prevádzku 
malého mestského hotela v reálnej praxi a prínosy rodinného typu riadenia podniku. Skúmame prvky 
riadenia zvoleného hotela a navrhneme kroky na zlepšenie produktivity práce manažmentu 
jednotlivých úsekov a názor a cieľ na manažment hotela. 
 
 
Abstract 
The subject of the submitted bachelor thesis "Utilisation of management in specific hotel" is the Best 
Western Hotel Antares. The first part focuses on theoretical analysis in hotelmanagement and hotel 
as a part of hospitality industry. In the second part we will discuss the operation of a small city hotel 
in the real life and benefits from contribution of family management. We examine elements of 
management of selected hotel and recomend steps to improve productivity of management and 
opinion on goals of management of the hotel. 
 
 
 
Budík, Jiří 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití GPS v cestovním ruchu (možnosti GPS v mobilním telefonu) 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou GPS čipů integrovaných v mobilních telefonech s 

operačními systémy Windows Mobile, Symbian a Android a také jejich praktickým využitím 

v cestovním ruchu pomocí aplikací založených na zjišťování polohy. Tyto aplikace jsou testovány 

například při online vyhledávání nejbližšího ubytovacího či stravovacího zařízení a to primárně na 

mobilním zařízení s operačním systémem Windows Mobile. 

Annotation 

This bachalor‘s thesis deals with GPS chips integrated in mobile phones with Windows Mobile, 

Symbian and Android as well as their practical use in the travel industry with applications based on 

locating the position. These applications are tested, for example, when searching the nearest 

accommodation and catering facilities online, primarily for mobile devices running Windows Mobile 

 

Bukovič, Patrik 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 



Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza specifických forem cestovního ruchu v Trenčianskom kraji/ Analysis of the 

specific forms of tourism in Trenčín region 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 

Anotácia 

  Bakalárska práca sa zaoberá špecifickými formami cestovného ruchu, popisuje svetové 
trendy v cestovnom ruchu, vzťah minoritného ku mäsovému cestovnému ruchu a približuje 
jednotlivé formy cestovného ruchu. V práci je vybraný jeden typ špecifickej formy cestovného ruchu 
v Trenčianskom kraji ktorý je podrobený analýze . Táto analýza skúma právne zázemie a geografické 
postavenie jednotlivých podnikov. Obsahom práce je taktiež návrh zlepšenia ponúkaných služieb. 

Annotation 

 Bachelor's thesis deals with specific forms of tourism, describes global trends in tourism, the 
relationship of minority to mass tourism and brings different forms of tourism. The work is selected 
by a type - specific forms of tourism in Trencin region which is subjected to analysis. This analysis 
examines the legal background and geographical situation of individual enterprises. Content of the 
work is also proposed to improve the services offered. 

 

Danningerová, Klára 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Vliv Evropské unie na politiku v oblasti služeb v jejich členských státech/ Influence 

of EU on the services policy in EU Member states 

Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Martin Klus, Ph.D.                                                                           

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce „ Vliv EU na politiku v oblasti služeb v jejich členských státech“ je 

analýza otázek vztahu mezi Evropskou unií a členskými státy. Směrnice EU o službách na vnitřním 

trhu a jeho význam. V teoretické části je popsána analýza politiky Evropské unie v oblasti cestovního 

ruchu, struktura moci EU, měnová a vízová politika. V praktické části následuje analýza otázek 

v oblasti dotací v Programovém období 2007 – 2013 a porovnání členských států ve vzájemné 

provázanosti. V následující části návrhové se bude hovořit o budoucím možném vývoji cestovního 

ruchu v Evropské unii a také samotný možný vývoj Evropské unie. 



Annotation  

The subject of my bachelor thesis „ Influence of EU on the services policy in EU Member states“ is the 
analysis of relations between the European Union and its Member States. Directive on Services in 
Internal market. The theoretical part analyses the EU tourism policy, structure of the EU, currency 
and visa policy. Practical part analyses specific questions in the area of subsidies in the programming 
period 2007-2013 and comparison of all member states in their mutual interconnection. In the 
following draft section I describe the possible development of tourism in the EU and possible future 
development of the EU itself. 

 

 

Dejl, Martin 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Účetnictví zásob ve stravovacích zařízeních podnikatelských subjektů/ Inventory 

accounting in catering facilities of business entities 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Martin Landa 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 

 

Anotace 
Předmětem práce je analýza uvedení a spuštění elektronického skladového a ekonomického systému 
v podmínkách rodinné restaurace. Práce srovná a zhodnotí náročnost současného manuálního 
systému jak vedení skladového hospodářství, tak i kalkulací. Navrhne doporučení pro nasazení 
nového elektronického systému do provozu, který by měl sledovat tok zboží a surovin, kontrolovat 
spotřebu, kontrolovat práci personálu, evidovat zásoby, evidovat receptury i akce v zařízení. 
 

Annotation 
The subject of my work is to analyze and start putting an electronic storage system and economic 
conditions in the family restaurant. The work compares and evaluates the performance of the 
current manual system to store management and costing. Propose recommendations for the 
deployment of a new electronic system into operation, which should follow the flow of goods and 
raw materials, consumption control, supervise the work of staff, record stores, record recipes and 
event facilities. 
 

Doležal, Václav 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Porovnání postavení a úloh vybraných globálních institucí ve světovém obchodě/ 



Comparison of positions and roles of global institutions in the world trade 

Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Martin Klus, Ph. D. 

Oponent bakalářské práce: JUDr. Ing. Hilda Kolláriková 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vlivu globálních institucí na světový obchod. Vybral jsem si dvě globální 
instituce (WTO a MMF), na kterých se pokusím ukázat, jak ovlivňují světový obchod. Snahou je zjistit, 
jak tyto dvě globální instituce fungují, popsat jejich úlohy ve světovém obchodě a porovnat. 
Navrhnout přepokládaný budoucí vývoj WTO a IMF a jejich možné ovlivnění budoucího světového 
obchodu. 

Annotation 

The work deals with the influence of global institutions on world trade. I chose two global institutions 
(WTO, IMF) on which I will try toshow how they affect global trade. The aim is to determine 
how these two global institutions work, describe their role in world tradeand 
compare. Suggest Estimated future development of the WTO and IMF and their possible effects 
on future world trade. 

 

Dospěl, Pavel 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Vliv sociálních sítí na propagaci regionu, příklad sítě Twitter a Facebook/ The 

influence of social network to promote the region, an example of Twitter and Facebook 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

 

Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat míru využití a potenciál sociálních sítí Facebook a Twitter 
na tvorbě reklamy na internetu za účelem posílení povědomí o mikroregionu. V teoretické části se 
práce věnuje principům fungování sociálních sítí, internetovému marketingu a marketingové 
komunikaci. V části praktické se práce zabývá možnostmi sociálních sítí jakožto nástroj marketingové 
komunikace s ohledem na jejich typ a analýzou stávající marketingové komunikace. V části návrhové 
se zabývá konkrétním představením komunikační strategie s využitím sociálních sítí Facebook a 
Twitter. 

Annotation 

The aim of this thesis is to analyze the utilization and potential of social networking sites Facebook 
and Twitter in the creation of advertising on the Internet in order to enhance awareness of the 
microregion. In the theoretical part deals with the principles of functioning of social networks, 
internet marketing and marketing communications. In the practical part of the thesis deals with the 
possibilities of social networking as a marketing communication tool with regard to their type, and 



analysis of existing marketing communications. In the design deals with the specific performance of a 
communication strategy using social networking sites Facebook and Twitter. 

 

 

Drlíková, Markéta 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Revitalizace historického jádra města Brna pro potřeby cestovního ruchu/ 

Revitalization historic city center for the use of tourism 

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

Oponent bakalářské práce: PhDr. Petra Kačírková, Ph.D. 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářská práce je revitalizace historického jádra města Brna pro potřeby 
cestovního ruchu. První část se zabývá revitalizací historického jádra a vybraných památek ve městě 
Brně, druhá část se zaměřuje na jednotlivé etapy zpřístupňování brněnského podzemí. Další část 
analyzuje návštěvnost vybraných turistických objektů se zaměřením na Labyrint pod Zelným trhem. 
V poslední části je význam cestovního ruchu ve městě Brně s přínosy návštěvnosti revitalizovaného 
historického jádra. 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is the revitalization of the historic city center of Brno for tourism. The first 
part deals with the revitalization of the historic core and selected sites in the city of Brno, the second 
part focuses on the individual stages of making the Brno underground. The next section analyzes the 
attendance of selected tourist facilities with a focus on the labyrinth under a cabbage market. In the 
last part is the importance of tourism in the city of Brno with traffic benefits of the revitalized historic 
center. 

 

Dvořáková, Kristína 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Manažér hotelového zariadenia/ Manager of a hotel 

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

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



 

Abstrakt 

Predmetom bakalárskej práce manažér hotelového zariadenia je skúmanie manažéra hotela ako 

takého. Teoretická časť je zameraná na teoretické poznatky. Na analýzu hotelového manažéra, 

organizácia hotela a funkcie hotelového manažéra a jeho náplň práce. V praktickej časti je analýza 

poznatkov z teoretickej časti a navrhnutie zlepšení v riadení manažéra vybraného hotela. 

 

Abstract 

The subject of bachelor thesis is manager of a hotel. Theoretic part is focused theoretical knowledge. 

The analysis of hotel manager, hotel organization and functions of the manager and job descripion. 

The practical part is knowledge of the theoretical analysis and design the improvements in the 

management of selected hotel manager. 

 

Egriová, Beata 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Destinačné tipy v Českej republike a ich zhodnotenie/ Destination types in Czech 

republic and their appreciation 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová  

Oponent bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. 

 

Anotácia 

Predmetom bakalárskej práce sú destinačné tipy ČR a ich zhodnotenie. Práca má teoretickú i 
praktickú časť. Teoretická časť obsahuje vymedzenie základných pojmov z oblasti cestovného ruchu, 
klasifikáciu CR a tiež aj služby CR v rámci Českej republiky. Táto časť bakalárskej práce pojednáva i o 
tom čo je vlastne destinácia a destinačný managment. V praktickej časti sú podrobne rozobrané 
destinačné typy. Paktická časť sa zaoberá analyzovaním a hodnotením destinačných typov v Českej 
republike. Bakalárska práca prispieva k lepšiemu prehľadu o Českej republike, jej zaujímavých 
miestach a možnostiach pre trávenie voľného času. Práca však môže slúžiť aj ako podklad pre 
špecifikovanie nedostatkov, ktoré bránia rozvoju ČR v oblasti cestovného ruchu. 

 

Annotation 

The theme of undergraduate work destinations are tips CR and their recovery. The work has both 
theoretical and practical part. The theoretical part contains definition basic concepts of tourism, 
classification and also CR CR services in the Czech Republic. This part of bacalar work also deals with 



what is actually the destination and Destination Management. In the practical part are discussed in 
detail the types of destinations in practical section deals with analyzing and evaluating the types of 
Destination the Czech Republic. Bachelor thesis contributes to a better overview of the Czech 
Republic, its attractive places and opportunities for leisure. Work may serve as a basis for specifying 
the deficiencies that hamper the development of CR in the field of tourism. 

 

 

Filsaková, Radka 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Realizace stravování ve vybraném lázeňském podniku – lázně Luhačovice/ 

Implementation of the catering company in the selected Spa – Spa Luhačovice 

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

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

 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce je charakterizovat lázeňské město Luhačovice a vybrané lázeňské 
hotely, Jurkovičův dům a hotel Palace. První část je zaměřena na obecné přiblížení města a popis 
léčby. V druhé části jsem se zaměřila na problémovou oblast mého zkoumání a to jsou nabízené 
stravovací služby v těchto hotelech. Praktická část je zaměřena na samotnou realizaci stravovacích 
služeb v obou hotelech se SWOT analýzou. Poslední část se zabývá návrhem nových produktů v 
oblasti stravování a zhodnocením obou hotelů a jejich nabízených stravovacích služeb.  

 

Annotation 

The subject of the Bachelor's work is characterized by the spa town Luhačovice and selected Spa 
Hotels, Jurkovičův House and the hotel Palace. The first part focuses on the general approach of the 
city and a description of the treatment. In the second part, I focused on the problem area of my 
examination and are offered catering services in these hotels. The practical part is focused on the 
implementation of the catering services in the two hotels with the SWOT analysis. The last part deals 
with the design of new products in the field of catering and appreciation of both hotels and their 
offered catering services. 

 

 

Gašová, Kateřina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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



Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Podnikatelský záměr – založení cestovní kanceláře se zaměřením na loveckou 

turistiku/ Business Plan - Establishment of a travel agency with a focus on hunting tourism 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování konkrétního podnikatelského plánu se specifickým 
zaměřením. Cílem je fiktivní založení vlastní cestovní kanceláře zaměřené na loveckou turistiku 
v Krnově a zhodnocení jejího postavení v cestovním ruchu. Teoretická část tvoří úvod do 
problematiky podnikání, vysvětluje základní pojmy, co se podnikatelského plánu týče a seznamuje 
s potencionálním zákazníkem. Praktická část je zaměřena na zakládání cestovní kanceláře, přes SWOT 
analýzu, analýzu konkurence, kalkulaci zájezdu, potřeby a zdroje krytí potřeb, až po předpoklad 
peněžního toku. 

 

Annotation 

The subject of this thesis is to elaborate a specific business plan with a specific focus. The aim is to 
establish one's own fictional travel agency focused on hunting tourism in Krnov and evaluation of its 
position in the travel industry. The theoretical part consists of introduction to business, explains the 
basic concepts of what a business plan and terms familiar to the potential customer. The practical 
part is focused on the establishment of travel agencies, through SWOT analysis, competitor analysis, 
calculation of the tour, needs and resources to cover needs until the assumption of cash flow. 

 

Goga, Matej 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Internetové distribučné systémy/ Interenet distibutions systems 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotácia: 
          Mojou témou bakalárskej práce sú internetové distribučné systémy používajúce sa v cestovnom 
ruchu v hotelierstve. Cieľom práce je poukázať ako podniky pôsobiace v cestovnom ruchu využívajú 
internetové technológie, konkrétne internetové distribučné systémy. Zameriavam sa  na ich 
fungovanie, využitie a výhody používania týchto technológií a spoluprácu. V mojej práci porovnávam 
booking.com, hrs.com, orbitz.com, expedia.com, ubytujsa,sk. V prvej teoretickej časti popisujem 
cestovného ruchu nasledovne  internetu, jeho technológii, históriu a súčasnosť na základe odbornej 
literatúry a odborných článkoch na internete. V praktickej časti popisujem činnosť a porovnávam 
distribučné systémy. Zameriavam sa ich výhody a prínosy používania. Praktickú časť vypracúvam na 



základe internetového prieskumu, komunikácie a vypracovania dotazníku s prevádzkovateľmi 
zariadení. 
 
Anotation: 
 
          My thesis topic is "internet distribution systems" using in the tourism industry in hotels. Tha 
work is to show how businesses involved in turism using internet technology, particularly internet 
distribution systems. It focuses in particularly on their operation, use and benefits of using these 
Technologies and coorperation. In work compares booking.com, hrs.com, orbitz.com, expedia.com, 
ubytujsa.sk. In the first theoretical part describes the relationship of tourism and the internet, its 
technology, history and present of the nasty litarature and articles on the internet. The second part 
describes the operation of a practical product and compare distribution systems. I focus on the 
advantages and benefits of use. Tha practical part of the draw on internet research, communication 
and developing a questionnaire to the hotel managers. 
 

Gregušíková, Lucia 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Wellness a relaxační centra /Wellness and relaxation centers 

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

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

 

Anotace 
Bakalárska práca na tému Wellness a relaxačné centrá analyzuje a oboznamuje s kúpeľníctvom na 
Slovensku. Hlavnou témou je nový trend v hotelierstve, ktorým je ponuka služieb wellness 
v relaxačných centrách. Cieľom práce je prostredníctvom marketingového prieskumu analyzovať 
faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt po ponuke wellness, resp. relaxačných centier na Slovensku.  Ako 
hlavné nástroje na zistenie informácií slúžilo štúdium odbornej literatúry, internetové zdroje hlavne 
vlastné skúsenosti. 
 

Annotation 

The Thesis Wellness and relaxation centers analyze and disseminate spas in Slovakia. The main theme 
is a new trend in hospitality, which is to offer servicers in wellness centers. The target of this thesis is 
to analyze the factors of marketing research, that influence demand on spas and relaxation centers in 
Slovakia. Tools to be considered as the most importatnt for this thesis are: studying special literature, 
internet network and own experience. 
 

 

Hégr, Pavel 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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



Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Globalizace CK v EU a globalizace v jiných odvětvích/ Globalisation of Tour 

Operators in the EU and Globalisation in other Sectors of Trades 

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

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

 

Anotace 
Bakalářská práce „Globalizace CK v EU a globalizace v jiných odvětvích“ se zabývá formováním 
kapitálu v oblasti cestovních kanceláří a agentur a jiných segmentů průmyslu a obchodu. V teoretické 
části se zabývá jednotlivými pojmy globalizace. U základních pojmů jsou pak uvedeny příklady z 
praxe. Praktická část je zaměřena na globalizaci regionálních a nadnárodních cestovních kanceláří a 
agentur v České republice a Evropě. Zabývá se také globalizací dalších odvětví průmyslu a obchodu v 
České republice a Evropě. Postup průběhu a fáze globalizace bude vyhodnocen a srovnán u 
cestovních kanceláří a jiných odvětví průmyslu a obchodu. 
 
Annotation 
The bachelor´s thesis „Globalisation of Tour Operators in the EU and Globalisation in other Sectors of 
Trades“ is about raising capital in the area of travel agencies and tour operators and in other 
segments of industry and trade. Theoretical section refers to variol terms&concepts of globalisation 
and their practice, including professional implementation. Practical part is focused on globalisation of 
local and multinational tour operators and travel agencies in the Czech Republic and Europe. There is 
also reference to globalisation of other branches of industry and trade in the Czech Republic and 
Europe. Implementation & phase of globalisation is evaluated and contrasted between different 
travel operators and other branches of industry and trade. 
 
 
Hladíková, Dagmar 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Využití účetních informací pro potřeby úvěru malého a středního podniku služeb 

cestovního ruchu/ Use of accounting information for the credit needs of small and medium business 

services at tourism  

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Martin Landa 

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 

 

Anotace  

Bakalářská práce je zaměřena na využití a zpracování účetních informací fiktivního podniku, který 
začíná podnikat v oblasti cestovního ruchu. Práce je řešena z pohledu pracovníka banky – Volksbank 
CZ, a.s., která má tomuto podniku úvěr poskytnout. Bakalářská práce se zabývá požadavky na účetní 
výkazy, které je žadatel o úvěr povinen poskytnut bance pro úvěrový proces. Předpokládaným 
výsledkem práce je schválení úvěrové žádosti nebo zamítnutí poskytnutí úvěru. Praktickým výstupem 
bakalářské práce je vypracování doporučení, jaká opatření by mohl podnik přijmout pro zlepšení 



svých hospodářských výsledků v případě zamítnutí úvěru. V případě poskytnutí úvěru bankou, 
vypracování seznamu doporučení jak využívat účetní informace v průběhu účetního období tak, aby 
se co nejvíce zefektivnilo hospodaření podniku a úvěr mohl být splacen v co nejkratším období. 
 
 
Anotation  
The Bachelor's thesis is focused for use and process accounting information of a fictive company 
which is starting to run a tourism business. This paper focuses on the issue from the point of view of 
bank clerk – Volksbank CZ, a.s. which is granting a loan to the company. In my Bachelor's thesis, I 
would like to concentrate on requirements on accounting sheets, that applicants have to submit to 
the bank in order to receive a loan. The expected result of my theses is either an approval of the loan 
request or it's decline. The practical output of my paper is a draught of recommendations which 
could be used by companies to improve their economic results in case of loan denials. Should the 
company's loan be granted, my theses will then concentrate on a list of recommendations to 
companies on how to utilize their accounting information during accounting periods to most 
effectively streamline their business economy to help them pay their loans off in the shortest time 
possible. 
 
 
 
Hoďánek, Adam 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Lokalizace hotelu/ Hotel location 

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

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

 

Anotace 
Bakalářská práce se zabývá umístěním hotelů v historickém centru Českého Krumlova. Jako lokalita je 
Český Krumlov výborný, ale i přesto ne každé místo i v historickém centru je dobré pro umístění 
hotelu. Prozkoumáním místní lokalizace různými způsoby zjistíme, jestli a kde je dobré hotel vlastnit. 
Praktická část se zabývá lokalizací čtyř vybraných hotelů v centru Českého Krumlova. U každého 
hotelu je uvedena stručná charakteristika podniku a poté je zde vytvořena v tabulkách SWOT analýza 
podniku a lokalizace. Praktická část dále poskytuje standardizovaný rozhovor s manažery místních 
podniků. V návrhové části jsou zhodnoceny výsledky SWOT analýzy a odpovědi z rozhovorů a 
doporučeny nové návrhy na umístění nových ubytovacích zařízení ve městě. 
 
Annotation 
The thesis deals with the state and standard of a few hotels in Český Krumlov and with the 
suggestions to improve their management and marketing strategies. The theoretical part introduces 
the history of Český krumlov, the description of marketing and the explanation of all terms 
concerning accomodation units and job positions of the hotels. The thesis also brings a brief 
characteristic of tourist industry. 
The practical part deals with the standard and state of four chosen hotels in the centre of Český 
Krumlov. For each hotel there are brief characteristics of the company and also thein SWOT analyses. 
The practical part also provides interviews with two managers of successful local companies. 



Suggestions and recomendations for improving the management of the hotels and thus increasing 
the incomes are described in the conclusion. 
 
 
 
Hofbauer, Jiří 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Reklama v cestovním ruchu/ Tourism Advertising 

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

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

 
Anotace  
Předmětem bakalářské práce „Reklama v cestovním ruchu“ vybraný segment trhu cestovního ruchu – 
zabývá se definicí analýzou generace Y. Cílem práce je pomocí srovnání literárních poznatků s 
demografickou a socioekonomickou analýzou poukázat na současné trendy v oblasti cestovního 
ruchu, identifikovat potřeby a motivaci jedinců této generace k cestování a na základě získaných 
výsledků specifikovat jejich požadavky na reklamu a současně dokázat nebo vyvrátit publikované 
definice a zažitá tvrzení o tomto segmentu. 
 
Annotation  
This bachelor thesis “Tourism Advertising” deals with the selected tourism segment - analyses the 
segment of the Gen Y travelers. The aim of the thesis is to show current trends in the field of tourism 
through literature reviews compared with demographic and socioeconomic analysis, to identify 
needs and motivation of seniors to travel and make some suggestions for the support of senior 
tourism on the grounds of specific features of demand. 
 
 
 

Holúbek, Michal 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Úverovanie v hotelierstve/ Lending in hotel 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Marina Bohátová 
 
Anotácia 
Bakalársku prácu na tému úverovanie v hotelierstve, ktorej cieľom je poukázať na možností získania 
úveru pre malého a stredného podnikateľa v hotelierstve a komparácie možností iného typu klientov. 
Práca je rozdelená na teoretickú, v ktorej priblížime typy úverov, štatistiky poskytovaných úverov. 
Segmentácia klientov v bankách, ktorí môžu byť rozdelení na retailových a firemných klientov. Záver 



obsahuje návrhy a riešenia o možnostech a podmienkach získania úveru. Ako ukážka prípadovej 
štúdie je spracovaný návrh úveru pre stredného klienta, ktorý bude prerábať svoj penzión. V tejto 
časti budú prepočty a preukázaný bude celý úver. 
 
Annotation 
Bachelor thesis on lending in the hotel industry, which aims to highlight the possibilities of obtaining 
loans for small and medium entrepreneurs in the hospitality and the possibility of another type of 
comparison clients. The work is divided into theoretical, in which almou types of loans, the lending 
statistics. Segmentation of bank customers, who can be dividend into retail and corporate clients. 
The conclusion contains suggestions and solutions on the possibilities and conditions for obtaining 
credit. As a sample case study is processed loan proposal for secondary client that will rewrite your 
pension. In this section, calculations and demonstrated the entire loan. 
 
 
 
Horáková, Martina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Možnosti rozvoje TJ SOKOL Němčičky jako významného aktéra regionu 

Hustopečska/ Development options TJ Sokol Němčičky as an important participant region 

Hustopečsko  

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan  

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 
 
 
Anotace 
Bakalářská práce se zabývá tématem udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Hustopečska. 
Práce je zpracována do tří základních částí; teoretické, praktické a návrhové části. Prvním oddílem je 
teoretická část, která se primárně zabývá charakteristikou území, cestovním ruchem, celoročními 
událostmi, lidovými tradicemi a turistickými zajímavostmi regionu. Druhým bodem práce je praktická 
část, která se zaměřuje na aktivity tělovýchovy z minulosti až po současnost, poskytované služby, 
funkce a význam TJ Sokol Němčičky v mikroregionu. V této části byla provedena analýza atraktivnosti 
areálu, a následně bylo provedeno dotazníkové šetření cílené na spokojenost návštěvníku cestovního 
ruchu dané lokality. V návrhové části jsou vypracovány projektové rámce na zlepšení kvality 
poskytovaných služeb a atrakcí se zaměřením na efektivní využití volného času návštěvníku areálu. 
Návrhy byly vypracovány na základě poskytnutých informací z dotazníkového šetření, z vypracované 
SWOT analýzy a z terénního průzkumu zkoumaného území. 
 
Annotation 
This thesis deals with the topic of sustainable tourism development in the region Hustopeče. The 
work is processed into three basic parts; theoretical, practical and design parts. The first section is 
the theoretical part, which deals primarily with the characteristics of the area, tourism, year-round 
events, folk traditions and tourist attractions of the region. The second point is the practical part of 
the work, which focuses on physical education activities from the past to the present, services, 
functions and significance of TJ Němčičky in microregion. In this section, an analysis of the 
attractiveness of the area, and subsequently conducted a questionnaire survey targeted at tourism 



visitor satisfaction of the locality. The design of the project developed a framework to improve the 
quality of services and attractions with a focus on effective use of leisure time visitor area. 
Suggestions were made on the basis of the information from the questionnaire from SWOT analysis 
and field research study area. 
 
 
Jendručšák, Roman 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Kvalita služeb jako nezbytná podmínka konkurenceschopnosti hotelu/ Service 

Quality as a Key Condition for Hotel Competitiveness 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 
 
Anotace 
Bakalářská práce se zabývá kvalitou poskytovaných služeb v hotelech a ubytovacích střediscích. V 
práci jsem se zaměřil na nabídku, zajišťování a zlepšení služeb. Zkoumal jsem určitý podnik, o kterém 
jsem zjišťoval, jak si vede na trhu vůči konkurenci a co by mohl nabídnout, aby se lépe prosadil na 
trhu. Na toto téma jsem aplikoval a maximalizoval mé zkušenosti, které jsem získal po dobu studií na 
střední a vysoké škole a odborné praxi, kterou jsem absolvoval nejen v České republice, ale také v 
rakouské hotelové škole v St. Pöltenu. 
 
Annotation 
The bachelor thesis deals with the quality of services provided in hotels and accommodation centres. 
In this work I have focused on the offer, arrangement and improvement of services. I have examined 
a given company and looked into how it performs on the market compared to the competition and 
what it could provide in order to better assert itself on the market. In this field I have applied and 
broaden the experience which I have gained during my studies on the secondary school, the 
university and in professional practice, which I have taken part in not only in the Czech Republic, but 
also in the Austrian hotel school in St Pölten. 
 
 
 

Jurečková, Jana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Srovnání webových stránek evropských hotelových řetězců/ Comparation of 

european hotel chains websites 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek                                                                        

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



 
Anotace 
Tato bakalářská práce "Srovnání webových stránek evropských hotelových řetězců" se zabývá 
využíváním internetu v hotelnictví. V teoretické části jsou uvedeny marketingové nástroje, metody a 
možnosti jejich využití v prezentaci hotelů. Praktická část je zaměřena na srovnání webových stránek 
tří evropských hotelových řetězců B&B Hotels, NH Hotels a řetězec OREA Hotels. Webové prezentace 
budou srovnávány podle vytvořených měřítek a následně budou vyhodnoceny. 
  
Abstract 
This work "Srovnání webových stránek evropských hotelových řetězců" focuses on the use of the 
Internet in hotel industry. Theoretical part describes marketing tools, marketing methods and 
possibilities of their use in hotel presentation. Practical part is oriented on comparison between 
three hotel chain web pages, those are B&B, NH Hotels and OREA Hotels. Web presentations will be 
compared accordingly to created criterion and will be then evaluated. 
 
 
 
Kanevová, Pavlína 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Kulinářská turistika - ve vybraném kraji/ Culinary tourism - in selected region 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 
 
 
Anotace  
 
Předmětem mé bakalářské práce „Kulinářská turistika ve vybraném kraji“ je analýza trhu v oblasti 
gastronomických služeb, hotelnictví a cestovním ruchu. Cílem je využít získané výsledky k návrhům či 
doporučením pro přínos v gastronomii v Jihomoravském kaji. V první části se zaměřím na znalosti 
v dané oblasti, obecné poznatky a prostředky použitelné pro řešení problému. Vymezím základní 
pojmy a definuji je. Ve druhé části charakterizuji zkoumané oblasti. Analyzuji druhy a formy 
kulinářské turistiky ve vybraném kraji. Ve třetí části se zaměřím na možné inovace v oblasti provozu 
gastronomických zařízení. V poslední části bakalářské práce zrekapituluji dosažené výsledky a 
zhodnotím splnění cílů práce. 
 
Anotation 
 
The topic of the bachelor thesis „The Culinary Tourism in selected Region“ is the analysis of the 
market connected  with gastronomy, hotel industry and travelling. The aim of the thesis is to use 
obtained data for some project or as a recommendation for improving gastronomy in South 
Moravian Region. In the first part, I focus on knowledge of the area mentioned above, general 
familiarity with this topic and ways how to solve the problem. I define basic terms and specify them. 
In the second part I characterize examined area. I analyse the types and forms of culinary tourism in 
the chosen region. In the third part I focus on possible innovations in the operation of gastronomy 
facilities. In the last part of the bachelor thesis, I summarize obtained data and assess the fulfilling of 
the aims of the thesis. 



Kanošová, Jana 

Rok: 2012, 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 v Jihomoravském kraji/ Share of wellness 

centers in the operation of hotels in South Moravian Region 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Šrámková                                                                                               

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. 
 
 
ANOTACE 
V mojí bakalářské práci se budu věnovat podílu wellness center na provozu hotelů a to v kraji 
Jihomoravském. V současné době je velice důležité při provozu hotelu nabízet také další služby, které 
mají za úkol přilákat hosty. V poslední době se jednoznačným trendem stává, aby hoteliéři umožnili 
svým hostům různé formy relaxace a to buď při lázeňských pobytech, ale i při pobytech zaměřených 
na wellness. V teoretické části se blíže zaměřím na pojem lázeňství a wellness. V praktické části budu 
pomocí dotazníkového šetření u vybraných hotelů zjišťovat vliv jejich wellness na provoz hotelu a ze 
získaných informací provedu analýzu.  
 
ANNOTATION 
In my thesis I will pay interest on the operation of wellness centers and hotels in South Moravian 
region.  At present it is very important in hotel operations also offer other services that are designed 
to attract guests. Recently, the trend becomes clear, allowing hoteliers to its guests relaxation and 
various forms of either the spa stays, but stays focused on wellness. The theoretical part will focus 
more closely on the concept of spa and wellness. In the practical part I will use the survey at selected 
hotels vlic identify their wellness for the operation of the hotel and analyze the information gains. 
 
 
Karásek, Jaroslav 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Propagace ubytovacího zařízení na vlastní webové prezentaci/ Promotion of the 

accommodation facility on personal web presentation 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Propagace ubytovacího zařízení na vlastní webové prezentaci“ je 
analýza webových stránek hotelových zařízení všech kategorií v České Republice a zjistit, jak české 
hotely používají internetové technologie. Výzkum se bude zabývat těmito internetovými 
technologiemi: „on-line rezervace, virtuální prezentace, diskusní fórum, poloha hotelu, foto galerie, 
překladem do cizích jazyků a spolupráce se sociálními sítěmi na internetu“. V práci bude rovněž 
zhodnocena celková přehlednost webových prezentací hotelů podle předem stanovených 



norem.Výstupem práce bude textové a grafické zhodnocení průzkumu a dále zde budou diskut ovány 
předpokládané důvody zjištěného stavu.  
 
Annotation 
The goal of the submitted balchelor thesis: „Promotion of the accommodation facility on personal 
web presentation“ is to analyze hotel websides in all categories in Czech Republic and find out how 
czech hotels use modern internet technologies.The research will deal with on-line reservation, hotel 
virtual presentation, forum, hotel location, photo galerie, language translation and social networks 
cooperation“. The component of this thesis will be text and graphic research assesment and also will 
be discussed predicted reasons of research sitiation. 
 
 
 
 
Kličková, Lucie 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Gastronomie jako důležitá složka cestovního ruchu/ Gastronomy as an important 

component of tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
Anotace 
Cílem práce je zhodnotit současný stav  gastroturismu v regionu Jižní Morava z hlediska nabídky, tak i 
poptávky. Region Jižní Morava bude zpracováván z hlediska marketingového, zejména s ohledem na 
další základní služby cestovního ruchu (ubytovací, stravovací, dopravní, ale i ostatní). Autor navrhne 
další možnosti propagace gastroturismu z hlediska rozvoje cestovního ruchu v oblasti. Východiskem k 
dosažení cíle bakalářské práce bude analýza již běžně poskytovaných služeb v tomto výše 
zmiňovaném regionu ve spojitosti s gastronomií. Součástí praktické části této práce bude zjišťování 
působení a pohledu na rozvoj cestovního ruchu v dané destinaci, jak z pohledu rezidentů, tak z 
pohledu domácích i zahraničních návštěvníků. Na základě výsledků zpracovaného dotazníku, 
studentka závěrem navrhne marketingový plán (sestávající z marketingového mixu) další možné 
stránky podpory a rozvoje cestovního ruchu spojené s gastronomií ve zmiňované destinaci, za 
spolupráce soukromého sektoru, veřejného sektoru a státního sektoru. 
 
Annotation 
The aim of this work is to assess the current situation of gastro tourism in the region of South 
Moravia in terms of supply and demand. The region of South Moravia will be assessed in terms of 
marketing, particularly with a regard to other basic tourism services (accommodation, catering, 
transport, as well as others). I will also suggest the possibility of further promotion of gastro tourism 
in terms of tourism development in the area.  The starting point for achieving the objective thesis is 
the analysis of the   already routinely provided services in this region mentioned above in connection 
with gastronomy. The investigation of the influence and the looking at the development of tourism in 
the destination, both in terms of the view of the residents and in terms of  the view of the domestic 
and foreign visitors, will be a part of the practical portion of this work. Based on the results of my 
prepared questionnaire, I will finally propose a marketing plan (consisting of the marketing mix) of  



other possible sites to promote and develop tourism associated with the destination mentioned in 
gastronomy, in cooperation with the private, public and state sector. 
 
 
Kluková, Romana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Možnosti trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu mikroregiónu Podhorie/ 

The possibility of sustainable development of tourism in the microregion of Podhorie 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 
 
Anotácia  
Predmetom bakalárskej práce Možnosti trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu mikroregiónu 
Podhorie je analyzovať možnosti rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Podhorie v kontexte 
trvalo udržateľného rozvoja. Podnetným pre možnosti využitia potenciálu mikroregiónu Podhorie boli 
už v minulosti vypracované projekty pre podporu rozvoja v mikroregióne Podhorie. Práca sa 
zameriava detailnejšie na vybranú obec, ktorá slúži ako kazuistika, s detailným pohľadom na rozvoj 
obce. Akcentovaný bude najmä endogénny potenciál oblasti, prezentovaný pomocou bottom-up 
prístupu pre dosiahnutie výsledkov analýzy o možnostiach využitia potenciálu krajiny a jej rozvoja. 
Prínosné sú strategické dokumenty a nástroje regionálnej politiky daného územia, poskytnuté priamo 
z obecného úradu vybranej obce. Rámec informácií o mikroregióne je doplnený výstupom 
rozhovorov s predstaviteľmi verejnej správy danej obce.  
 
Annotation 
The goal of the work The possibility of sustainable development of tourism in the microregion of 
Podhorie is to analyze the possibilities of tourism development in the microregion of Podhorie in the 
context of sustainable development. Stimulating opportunities for exploiting the potential of 
microregion of Podhorie were previously developed projects to support the development of micro-
region in the foothills. The work focuses on detailed selected village that serves as a case study with a 
detailed view of the development community. Will be particularly accentuated endogenous potential 
presented by the bottom-up approach to achieving results for the analysis of the potential 
possibilities of the country for development. Useful are strategic documents and instruments of 
regional policy of the site is provided directly to the general office of the selected village. The 
framework of information about micro-region is output by interviews with the government of the 
municipality. 
 
 
 
Kormosová, Martina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Etnické a menšinové reštaurácie v kontraste s národnými tradíciami/ The ethnical 

and minority restaurants in contrast to the  national traditions 

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

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 
 
 
Anotácia  
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou etnickej kuchyne a kuchyne národnostných menšín. 
Vymedzuje základné gastronomické pojmy, charakterizuje historický vývoj svetovej a stručne aj 
národnej slovenskej gastronómie. Taktiež charakterizuje rôzne typy zahraničnej národnej a etnickej 
gastronómie zastúpenej v ponuke reštaurácií na Slovensku. Porovnáva základné aspekty rozličných 
národných a etnických kuchýň. V praktickej časti poukazuje na postoje zákazníkov reštaurácií 
k tradičnej a etnickej kuchyni a zisťuje, aký spôsob stravovania uprednostňujú.  
Annotation  
The bachelor work deals with the theme of the ethnical and national-minority cuisine. It determines 
the basic gastronomic terms, it characterizes the historical development of the world and also 
national Slovak gastronomy. It also defines the different kinds of the foreign national and ethnic 
gastronomy represented in the offer of restaurants existing in Slovakia. It compares the basic aspects 
of different national and ethnic cuisines. In practical part it points out the attitudes of restaurant 
customers to traditional and ethnic way of consuming and also their preferences. 
 
 
Kosmáková, Zuzana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Založení pensionu – podnikatelský záměr/ The establishment of the pension - a 

business plan 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová                                              

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Založení pensionu – podnikatelský záměr“ je založení fiktivního 
pensionu U skal a vytvoření podnikatelského záměru v obci Adršpach. První část bakalářské práce je 
teoretická část a zabývá se právními formy podnikání a teoretickým popisem charakteristiky, 
strukturou a obsahem podnikatelského plánu. Druhá část, praktická část, představuje stručný nástin 
podnikatelské činnosti, obsahuje analýzy konkurence a marketingu, podnikatelský plán na založení 
pensionu a finanční plán. V podnikatelském plánu jsou pak rozebrány důvody pro vytvoření pensionu 
v dané lokalitě, realizace, marketing, SWOT analýza a organizační struktura. Ve finančním plánu je 
rozebráno financování, výdaje a předpokládaný ekonomický vývoj podniku.  
 
Annotation 
The subjekt of bachelor thesis „The establishment of the pension – a business plan“ is the 
establishment of the fictitious pension U skal and create a business plan in the village Adršpach. The 
first part ot the thesis is the theoretical part and deals legal forms of business and the theoretical 
description of characteristics, structure and content of business plan. The second part, the practical 
part, present a brief outline of business activity, includes the  competitive analysis and marketing are 



developer, business plan to establish a pension and financial plan. The business plan is the discussed 
the reasons for a pension in a location, construction, marketing, SWOT analysis and organizational 
structure. The financing plan is broken down financing, costs and the expected economic 
development company. 
 
 
 
Kostelníková, Iveta 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Možnosti rozvoje agroturistiky vybraného objektu/ Agro-tourism oportunities for 

the development of the selected object 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Josef Kubík, CSc. 
 
 
Anotace 
Tématem bakalářské práce je rozvoj vybrané kozí farmy v místě Hluboké Dvory. Rozvoj farmy se týká 
především cestovního ruchu. Přebudováním farmy na penzion - hotel a seznámením budoucích 
zákazníků s venkovským životem a možností si vše osobně vyzkoušet a prohlédnout. V místě farmy 
jsou k dispozici přírodní faktory pro další cestovní ruch, jako je pěší turistika, cykloturistika a mnoho 
dalších. Cílem mé práce je seznámení s problematikou daného tématu a návrh rozvoje farmy. Návrh 
na zlepšení a rozvoj cestovního ruchu v místě Hluboké Dvory. Zapojení do programu rozvoj venkova. 
 
Annotaton  
The theme of this work is the development of selected goat farm at Deep Courts. The development 
of farms mainly refers to tourism Reubuilding the farm guesthose – hotel and familiarizing potential 
customers with rural life and everything possible to try and see in person. The farm site are available 
for other natural factors tourismsuch as hiking, biking and many more. The aim of my work is to 
introduce the topic and the issue of farm development proposal. The proposal for the improvement 
and development of tourism at Deep Courts. Involvement in Rual Development program. 
 
 
Kovaříková, Dagmar 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Kulinářská turistika - ve vybraném kraji/ Culinary tourism - in the selected region 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
 
 



Anotace  
Bakalářská práce se zabývá stavem restauračních podniků v historickém centru města Český Krumlov 
a možnostmi, jak zde rozvíjet kulinářskou turistiku. V teoretické části je uvedena stručná historie 
města, popis cestovního ruchu, vysvětlení pojmu kulinářská turistika a pojmu marketing a stav 
kulinářství a gastronomie v České republice. Praktická část se zabývá analýzou restaurací v 
historickém centru Českého Krumlova, je zde uvedena krátká charakteristika podniků a vyhodnocení 
dotazníkového šetření, které napomáhá k zjištění skutečného stavu restaurací ve městě. V závěru 
práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, které by mohly přispět k zlepšení nabídky restaurací v 
Českém Krumlově a tím napomoci rozvoji kulinářské turistiky v regionu. 
 
Annotation  
The bachelor thesis deals with the state of restaurant businesses in the historic city center of Český 
Krumlov and ways to develop culinary tourism here. In the theoretical part is described history of the 
town, tourism, the concept of culinary tourism and marketing and situation of culinary and 
gastronomy in Czech Republic. A practical part analysis restaurant in historic city center of Český 
Krumlov, provides a brief description of restaurant businesses and evaluates the questionnaires, 
which helps identify actual situation of restaurants in the city. In conclusion are written suggestions 
and recommendations that may help to improve the supply of restaurants in Český Krumlov and help 
to expansion culinary tourism in region. 
 
 
Kowalowská, Veronika 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Spokojenost zákazníků cestovní kanceláře/ Satisfaction of travel agency clients 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Kopfová, Ph.D. 
 
Anotace 
V teoretické části bude přiblíženo, jaké služby cestovní kanceláře nabízí, co je spokojenost, jaké jsou 
její faktory, znaky kvality a její modely. Dále bude vysvětleno, proč je důležité měření spokojenosti. 
Pro praktickou část byla navázána spolupráce s cestovní kanceláří My Guliver. Cílem této části bylo 
zjistit úroveň spokojenosti stávajících zákazníků dané cestovní kanceláře, s využitím vybraných 
faktorů spokojenosti, zhodnotit výsledky a formulovat doporučení. Pro dosažení tohoto cíle, byl 
proveden osobní hloubkový pohovor s majitelkou, paní Andreou Valentovou a kvantitativní 
dotazování s využitím standardizovaného dotazníku. Získaná data z dotazování zákazníků byla 
analyzována s využitím univariační statistické analýzy a kontingenčních tabulek. Pro získání informací 
o chování zákazníků cestovní kanceláře byly využity taktéž poznatky z praxe cestovní kanceláře Via 
Petrov. 
 
Annotation 
In the theoretical part offer travel agency services will be presented, followed by the explanation of 
koncept of satisfaction, quality features and models. Further it will be explained why it is important 
to measure satisfaction. 
For practical part has been established with the travel agency My Guliver. . The aim of this part was 
to find out the level of current travel agency clients’ satisfaction using the chosen factors of 
satisfaction, to evaluate results and to formulate recommendations. To reach this aim personal 



depth interview with owner, Ms. Andrea Valentová was conducted as well as quantitative surfy using 
standardised questionnaire. Data obtained from the surfy were analysed employing univariate 
statistical analysis and crosstabulation. For petting the informatik about travel agency behaviour also 
empirici knowledge from the travel agency Via Petrov were applied.  
 
 
 
Krátká, Lenka 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Založení cestovní kanceláře se zaměřením na sportovní cestovní ruch a forfaitové 

zájezdy/ Foundation of a Travel Agency Specializing in Sports Tourism and Forfait Tours is to design a 

business plan 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 
 
Anotace 
Hlavním předmětem bakalářské práce Založení cestovní kanceláře se zaměřením na sportovní 
cestovní ruch a forfaitové zájezdy je navržení a rozpracování podnikatelského záměru, zhodnocení 
trhu cestovního ruchu, na němž bude cestovní kancelář působit, zmapování konkurence a finanční 
analýza nového podniku. Teoretická část budoucího podnikatele seznámí zejména s tím, co to 
podnikatelský plán je, jaké jsou jeho náležitosti a měl by získat dostatečné znalosti k samotnému 
vypracování podnikatelského plánu. Měl by sloužit jako podklad pro nově vznikající podnik a jako 
dokument pro potencionální investory. Praktická část se věnuje tvorbě podnikatelského plánu 
konkrétní cestovní kanceláře s přihlédnutím na specifika sportovního cestovního ruchu a forfaitových 
zájezdů. Obsahuje plnou verzi podnikatelského plánu, včetně marketingového mixu a finanční 
analýzy. 
 
Abstract 
The aim of the Bachelor thesis Foundation of a Travel Agency Specializing in Sports Tourism and 
Forfait Tours is to design a business plan, to analyze the target tourism market including the rival 
companies and to offer a financial analysis of the new travel agency. The theoretical part of the 
thesis focuses on the business plan. It provides the basic information that the businessman needs to 
design the plan. Moreover it should be a helpful document for potential investors. The practical part 
of the thesis is devoted to the designing the business plan for the particular travel agency specializing 
in sports tourism and forfait tours. It includes the complete version of the business plan including 
marketing mix and financial analysis. 
 
 
 
Kucheruk, Evgenija 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Faktory ovlivňující rozhodování spotřebitele/ Factors which influence on consumer 

decision-making 

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

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

 
Anotace 
Tato bakalařská prace byla napsana na tema „Faktorý ovlivňující rozhodování spotřebitele“. Praktická 
čast se probirala na přikladě skupiny mladeže. Aktualnost teto prace odůvodněná aktivným rozvojem 
slůžeb, socialné-kulturního servisu a cestovního ruchu. Vývoj těchto oblastí vyžaduje výzkum a 
monitorování, vytváření nových produktů a zlepšení stávajících na trhu. Problematika tohoto tématu 
je v tom, že spotřebitelské motivace jsou různé a jsou tvořený individualně, ale obecně podobné. 
Objektem studije je motivace spotřebitele. 
Předmětem této práce je motivace spotřeby na příkladě mladých lidí. Hlávním cílem je identifikovat 
faktory, které ovlivňují motivace spotřebitele. 
 
 
 
Kyncl, Roman 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Rodinné podnikání v hotelnictví/ Family business in catering 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Jaromír Steinhauser 

 
Anotace 
Bakalářská práce má za cíl poukázat na správnou volbu typu rodinného podniku v segmentu 
hotelnictví v návaznosti na  právní zákony a jeho správné fungování. Záměrem práce je optimální 
lokalizace a realizace hotelu s ohledem na existující tržní prostředí, čím se rozumí správný výběr 
cílového místa, segmentace trhu, určení typu hotelu, jeho služeb atd. Při zpracování návrhu se přihlíží 
k důležitosti ochrany životního prostředí při provozování služeb v hotelnictví, a jaké opatření by měly 
být použity k omezení znečišťování životního prostředí. 
 
Annotation 
This bachelor thesis is focused on pointing out  correct way of establishing family business in catering 
in tune with legislative base and correct operating. Thesis is focussed on correct selection of location 
and establishment of the hotel inside of existing business environment. It means correct location, 
focussing on proper market segment, description of the type of hotel, offer of services etc. Further 
more thesis deals with  how serious is protection of environment in running catering and what 
solutions could be used in reducing pollution of life environment related to the topic. 
 
 
 

 



Kyselková, Andrea 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Evropská centra industriálního dědictví/ The center of industrial heritage 

Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 
 
 
Anotace  
Cílem práce je zjištění zájezdů s industriální tematikou v cestovních kancelářích. Hlavní za-měření je 
bráno na nabídky zájezdů po Evropských trasách industriálního dědictví. Dále práce obsahuje také 
některá další témata, například rozdělení, popis technických památek a industri-ální objekty na území 
České republiky, jako možnosti zařazení do Evropské sítě industriálního dědictví. Na základě 
průzkumu nabídek zájezdů v CK jsou vypracovány návrhy na trasy s industriální tematikou.  
Annotation 
The goal is finding tours with industrial themes in travel agencies. The main focus is taken on a 
European tour offers routes of industrial heritage. This thesis also includes some other top-ics, such 
as distribution, technical description of industrial sites and buildings in the Czech Republic, as the 
inclusion into the European network of industrial heritage. Based on the sur-vey offers tours in CK is 
drafted in routes with industrial themes. 
 
 
Laudátová, Hana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Návrh produktového balíku kulturního cestovního ruchu pro město BRNO/ 

Draft product package of cultural tourism for Brno 

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

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 
 
 
Anotace 
Bakalářská práce na téma: Návrh produktového balíku kulturního cestovního ruchu pro město Brno 
charakterizuje kulturu v samotném městě Brně, dále rozvádí charakteristiku významných památek 
města a kulturních akcí, které s rozvojem kulturního cestovního ruchu města úzce souvisejí. Práce 
zpracovává statistické údaje Českého statistického úřadu, kde jsou udány počty návštěvníků, kteří 
přenocovali v ubytovacích zařízeních. Dále hodnotí návštěvnost Vily Tugendhat a taktéž Kasemat na 
Hradě Špilberku v letech 2000 – 2010. Na základě těchto informací bude zpracována analýza 
návštěvnosti města. Výstupem práce bude inovovaný produkt – Návrh produktového balíku pro 
domácího i zahraničního turistu. Tento produkt bude nový, něčím jedinečný a v neposlední řadě 
zaujme návštěvníky města Brna. 
 



Annotation 
Bachelor thesis: Design of product package of cultural tourism for the city of Brno is characterized by 
the culture in the city of Brno, further elaborates on the characteristics of major sights and cultural 
events with the development of cultural tourism are closely linked. Work processes statistical data of 
the Czech Statistical Office, where they are given the numbers of visitors who stayed overnight in 
accommodation facilities. Also evaluated attendance and Tugendhat Villa also casemates Špilberk 
Castle in 2000 – 2010. Based on this information will be processed by the analysis of traffic. The 
output of the work will be an innovative product – a product proposal package for domestic and 
foreign tourists. This product is new, something unique and ultimately deliver visitors to the city of 
Brno. 
 
 
 

Lazebníčková, Žaneta 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Kulinářská turistika ve vybraném kraji – Slovácko/ Culinary tourism in the selected 

region – Slovacko 

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

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

Anotace: 
Předmětem bakalářské práce „Kulinářská turistika ve vybraném kraji“ je představení kulinářských 
specialit ve vybrané destinaci – Slovácko. V první části je přestaven cestovní ruch a kulinářská 
turistika. Další část se zabývá vymezením území, tedy regionální oblasti Slovácko, dále zde bude 
analýza nabídky nabízených kulinářských specialit na Slovácku a návrh na zlepšení komunikace 
nabízených kulinářských specialit a návrh na kulinářskou akci na Slovácku. 
 
Annotation: 
The goal of this thesis “The culinary tourism in the selected region“ is introduction of culinary 
specialties in selected region – Slovacko. Theoretical part focuses on tourism and culinary tourism. 
Practical part reveals definition of Slovacko, its location, its habits and culinary specialities. There will 
be analyse of offer of culinary specialities, suggestion of improving the promotion and suggestion of 
culinary event in Slovacko in this part. 
 
 
Macounová, Veronika 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Kulinářská turistika v oblasti Valašska/ Culinary tourism in the area of Wallachia 

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

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



Anotace 
Moje bakalářská práce s názvem “Kulinářská turistika v oblasti Valašska“ je zaměřena na cestovní 
ruch a kulinářské speciality v oblasti Valašska. Práce se dělí na dvě části – teoretickou a praktickou. 
Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů a jejich následnou definici. Praktická část se 
zabývá zhodnocením nabídky nabízených kulinářských specialit v oblasti Valašska v souvislosti s 
poznatky uvedenými v teoretické části práce. Výsledkem práce je návrh zlepšení komunikace 
nabízených kulinářských specialit v oblasti Valašska.  
 
Annotation 
My bachelor thesis called "Culinary tourism in the area of Wallachia" is focused on tourism and 
culinary specialties of Wallachia. Thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The 
theoretical part includes the definition of basic terms and their definition. The practical part deals 
with the evaluation of the offered culinary specialties of Wallachia in connection with the findings in 
the theoretical part. The result of work is a proposal to improve distribution of offered culinary 
specialties of Wallachia. 
 
 
 
Malák, Petr 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Finanční analýza cestovní kanceláře Čedok a.s./ Financial analysis of travel agency 

Čedok a.s. 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Josef Kučera 

 
 
Anotace 
Obsahem bakalářské práce „Finanční analýza cestovní kanceláře“ je zhodnocení ekonomické 
výkonnosti cestovní kanceláře Čedok a.s. pomocí finanční analýzy.  V teoretické části jsou vymezeny 
základní pojmy a definice a představeny metody a nástroje použité v praktické části práce. Obsahem 
praktické části je profil podniku a jeho finanční analýza a z ní vyplívající zhodnocení jeho stavu a 
úrovně výkonnosti. Dále také zjištění příčin vedoucích k tomuto stavu a návrhy opatření k odstranění 
problémových oblastí a zlepšení stavu hospodaření podniku. 
 
Annotation 
The subjekt of this thesis „Financial analysis of travel agency“ is evaluation of economical 
performance of travel agency Čedok a.s. through its financial analysis. Theoretical part contains 
demarcation of basic terms and definitions and introducing methods and tools used in practical part. 
Content of practical part is company profile and companys financial analysis resulting in evaluation of 
company condition and performance level. This part also contains causes of current condition and 
sugestions to elimination of problem areas as well as improving company economy 
 
 
 

 



Maršálková, Markéta 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza chování hostů v gastronomických zařízeních/ Analysis of the behavior of 

guests in restaurant facilities 

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

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce ,,Analýza chování hostů v gastronomických zařízeních,, je zkoumání 
chování hostů v jednom nebo dvou vybraných gastronomických zařízeních. V první části budou 
vymezeny základní pojmy a uveden popis obecných zásad etikety a pravidel společenského chování 
při stolování. V této části budou také představeny typy lidí, se kterými se bude v praktické části 
spolupracovat. Ve druhé části bude sledováno chování hostů formou dotazníků a přímého 
pozorování. Součástí zkoumání bude také přímá komunikace s obsluhujícím personálem. Získané 
výsledky budou interpretovány ve statistické podobě. V poslední části je závěr, kde bude provedena 
rekapitulace zjištěných výsledků a navržen případný způsob zlepšení. 
 
Annotation 
The subject of undergraduate work ,, Analysis of the behavior of guests in restaurant facilities ,, is 
examining the behavior of people in one or two selected gourmet establishments. The first part will 
set out the basic terms and a description of the general principles of etiquette and rules of social 
behavior at the table. This section will also be introduced to types of people they will cooperate in 
the practical part. In the second part of your behavior will be monitored through questionnaires and 
direct observations. Part of the investigation will also direct communication with an attendant. The 
obtained results are interpreted in a statistical form. In the last part is the conclusion, where findings 
will be made recapitulation of the results and proposed a possible way of improvement.  
 
 
Matušek, Jiří 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Návrh bezpečnostní politiky v hotelu/ Hotel Security Policy Proposal 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 
Mezi hlavní cíle práce bude patřit zhodnocení stávajícího bezpečnostního opatření v hotelu. To bude 
zahrnovat stav anti-vandalský prvků, jako jsou například pozice a funkčnost bezpečnostních kamer, 
alarmů a recepčního a hotelového systému. Pozornost bude zaměřena také na bezpečnost hostů, 
zaměstnanců a vytvoření efektivního hotelového interface pro všechny střediska. Patřičná důležitost 



bude kladena také na legislativní nařízení o ochraně soukromí a umístění prvků veřejné bezpečnosti a 
ochrany. V teoretické části bude proveden průzkum nabízených zařízení a celkové seznámení 
 s produkty. Praktická část bude obsahovat výsledky prohlídky stávajícího opatření ve vybraném 
hotelu a následně bude navrhnuto co možná nejlepší řešení bezpečnostní politiky. 
 
Annotation: 
The main focus of this thesis will include the evaluation of contemporary trends with respect to hotel 
security measures. My aim is to approach the issue of anti-vandalism elements such as the position 
and the functionality of security cameras, alarms and receptionist and hotel systems. The thesis will 
also pay attention to the security in relation to hotel guests, employees and to the creation of 
efficient hotel interface intended for all centres. Special emphasis will be put on legislative 
regulations regarding the protection of privacy and the placement of public security and protection 
elements. Theoretical part of the submitted thesis will present a brief survey of available facilities 
and the overall familiarization with particular products. Practical part will include the results 
following the inspection of currently employed security measures in a chosen hotel and the 
subsequent suggestion as for the most appropriate solution possible in regard to security policy. 
 
 
 
Medlíková, Hana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Lázeňský wellness/ Wellness spa 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Katarína Mrkvová 

 
Anotace 
Předmětem práce ,,Lázeňský wellness“ je popis pojmu wellness se specifikací na lázeňský wellness. 
Práce obsahuje charakteristiku přírodních léčivých zdrojů, které jsou základem pro provozování 
wellness služeb v léčebných lázních v České republice. V práci je uvedena analýza wellness služeb a 
wellness produktů v českých lázních. Dále je věnována pozornost srovnání lázní Hodonín a Lednice 
v lázeňském regionu Vysočina a Jižní Morava, a to vzhledem k jejich poskytovaným službám a cenám 
na straně jedné a kvalitě na straně druhé.  
 
Annotation 
The object of thesis ,,Wellness spa“ is description of the concept of wellness specifications for 
wellness spa. The thesis contains the characteristics of natural medicinal resources, which are the 
basis for the operation of wellness services in medical spa in the Czech Republic. In thesis, there are 
mentioned an analysis of spa services and wellness products in the Czech spa. Next, it is focused 
comparison baths Hodonin and Lednice in the spa region of  Highlands and South Moravia, due to 
their prices and services provided on one side and quality on the other. 
 
 
 

 



Mičová, Zuzana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Strategická analýza konkrétného hotela/ Strategic analysis of the particular hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar                                                            

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

 

Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce “ Strategická analýza konkrétneho hotela” je strategická analýza 
vybraného podniku a získanie potrebných informácií k návrhu riešenia.  Prvá časť je zameraná na 
základné pojmy a druhy strategického manažmentu, ich jednotlivé popísanie, konkretizovanie SWOT 
analýzy, ktorá je kľúčová pre analýzu stanoveného hotela. Druhá časť je zameraná na vykonanie 
SWOT analýzy, kde sú vyhodnotené silné a slabé stránky hotela, príležistosi a hrozby. V poslednej 
časti je následné využitie zistení analýz k návrhu riešenia, ktorý pomôže k zlepšeniu pozície hotela na 
trhu. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis "The strategic analysis of the particular hotel" is a strategic 
analysis of the selected enterprise and obtaining the necessary information to offer the solution. The 
first part focuses on basic concepts and the types of strategic management and individual definition, 
describing SWOT analysis, which is the key to the analysis of the hotel. The second part focuses on 
the implementation of the SWOT analysis, where the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats of the hotel are evaluated. In the last part is the subsequent use of the findings of the 
analyses of the draft resolution, which will help to improve the position of the hotel. 
 
 
 
Mykisková, Zuzana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Analýza ubytovacích služeb na Orlickoústecku a Litomyšlsku/ Analysis of 

accommodation services in the Ústí nad Orlicí region and Litomyšl region 

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

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 
Anotace  
Cílem bakalářské práce „Analýza ubytovacích služeb na Orlickoústecku a Litomyšlsku“ je analyzovat 
stávající nabídku ubytovacích služeb ve vybraném území.  
První část se zabývá jednotlivými oblastmi a jejich turistickými atraktivitami. Také jsou zde objasněny 
základní pojmy související s řešeným problémem.  



Druhá část je zaměřena na praktické řešení daného problému, tedy rozbor ubytovacích zařízení. Dále 
je zde zhodnoceno postavení oblastí na trhu cestovního ruchu a také to, jak si oba regiony konkurují z 
hlediska ubytovacích služeb jako celku.  
V poslední části jsou navržena možná opatření vedoucí ke zlepšení jednotlivých zařízení a regionů. 
 
Annotation  
The goal of the submitted bachelor thesis „Analysis of accommodation services in the Ústí nad Orlicí 
region and Litomyšl region“ is to analyze current supply of accommodation services in the selected 
area.  
The first part deals with the individual areas and their tourist attractions. I also explain the basic 
concepts related to the problem solved.  
The second part is focused on practical solution to the given problem, i.e. analysis of accommodation 
facilities. In addition, I evaluate the status of these areas in the tourism market and the 
competitiveness of the two regions in term of accomodation as a whole.  
In the last part I suggest possible measures leading to the improvement in each individual facility and 
region. 
 
 
 
Minenko, Ekaterina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Stav lázní a léčebné turistiky v regionu Kavkazskije Mineralnyje Vody/ Status of spa 

and medical tourism in Caucasian Mineral Waters region 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Ivica Linderová, Ph.D. 

 

Anotace 
Sanatoriální léčba je jedním ze zvláště důležitých sektorů v lékařské a lázeňské turistice. Tímto je 
přínosná pro zdraví člověka a podporuje cestovní ruch v dané oblasti. Cílem práce je analýza stavu 
spa a zdravotních služeb vzhledem k cestovního ruchu v regionu Kavkazských minerálních vod. V 
práci budou rozebrána následující témata: historie regionu, hodnocení jako eko-resortu, popis všech 
středisek v regionu, recenze Kavkazských minerálních vod jako střediska mezinárodního významu, 
stanovení perspektivy a strategie rozvoje turistického centra v regionu. 
 
 
Annotation 
Sanatorium treatment, is   one   of   particularly   important sectors  in medical and spa  tourism.  In 
it’s turn, a good condition  of the health resort industry   stabilizes the  activity of the  tourism sector. 
Aim of the paper is to analyze the status and purposes of the spa and medical tourism services in the 
Caucasian Mineral Waters region. There will be reviewed the  following tasks:    history  of  the 
Caucasian Mineral Waters region, evaluation of eco-resort, characterization and description of   all 
resorts of the region,  review Caucasian Mineral Waters as  the   resort of  international importance, 
determination of the prospects and   strategies   development of the tourist centers of the Caucasian 
Mineral Waters. 
 



Muráriková, Dagmar 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Kongresový turizmus a Prague Convention Bureau/ Convention tourism and 

Prague Convention Bureau 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová    

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce „Kongresový turizmus a Prague Convention Bureau“ je zhodnotiť 
súčasnú situáciu Prahy na trhu kongresového turizmu. Prvá časť sa zaoberá vysvetlením pojmov 
cestovný ruch a kongresový cestovný ruch. Zameriava sa na ich služby a funkcie, ktoré sú vzájomne 
prepojené. V druhej časti sa analyzuje činnosť Prague Convention Bureau a problémy, ktorým čelí. 
V poslednej časti sú uvedené návrhy na zlepšenie, ktoré by zviditeľnili Prahu medzi konkurenčnými 
kongresovými destináciami.   
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis: „Convention tourism and Prague Convention Bureau” is to 
summarize actual situation of the convention industry in Prague. The first part is devoted to the 
terms tourism and convention tourism and describes theirs functions and services which are 
interconnected. The second part analyses Prague Convention Bureau and problems within the 
convention tourism sector. In the final part there are some suggestions for the improvement Prague 
Convention Bureau in order to highlight Prague among competition destinantions. 
 

 
Neča, Miloš 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Corporate identity restaurace/ Corporate Identity restaurant 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák 

 

Anotace: 
Cílem mé bakalářské práce Corporate Identity restaurace je zhodnocení jednotných vizuálních stylů 2 
restaurací. V teoretické části vymezím pojem Corporate Identity, jeho obsah a použití – logo/značka, 
webové stránky a další grafické prvky. V praktické části zhodnotím způsob vizuální prezentace 
vybraných restaurací a navrhnu možné změny a zlepšení, které by vedly k jejich lepší 
sebereprezentaci. 
 
 



Annotation: 
The main goal of this thesis Corporate Identity restaurant is uniform assessment of visual styles 2-3 
restaurants. The theoretical part will defined the notion of corporate identity, its content and using - 
Logo / brand, Web sites and other graphic elements. In a practical way to evaluate the visual 
presentation of selected restaurants and suggest possible changes and improvements that would 
lead to better their self-representation. 
 

 
Nemčeková, Veronika 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Komparace nabídky CK ve vybraném regionu/ Comparison of travel agency offer in 

the chosen region 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Josef Kučera 

 
Anotace 
Má práce je zaměřena na porovnání a analyzování nabídky cestovních kanceláří ve středočeském 
kraji. Teoretická část se věnuje stručnému vymezení historie cestovního ruchu a pojmů cestovního 
ruchu, pojmu cestovní kancelář, dále popisu a identifikaci vybraných cestovních kanceláří a 
středočeského kraje. Na počátku praktické části byla sebrána data prostřednictvím dotazníkového 
šetření a krátkého průzkumu trhu, která posloužila jako základ hlavnímu výzkumu, který byl proveden 
analýzou nabídek středočeských cestovních kanceláří a agentur a analýzou jejich webových stránek. 
Získaná data byla posléze porovnávána a vyhodnocována. Na základě těchto dat byla vypracována 
doporučení, která mají za úkol pomoci rodinám s malými dětmi ve výběru jejich dovolené. 
 
Annotation 
My work is focused on comparing and analyzing the travel agencies in the Central Region of Czech 
republic. The theoretical part deals with the definition of a brief history of tourism and tourism 
concepts, the concept of a travel agency, as well as the description and identification of selected 
travel agents and the Central Bohemian Region. At the beginning of the practical part of the data was 
collected through a questionnaire survey and a brief market survey, which served as the main basis 
of research that was conducted in central Bohemia offers an analysis of travel agencies and analysis 
of their web sites. The obtained data were then compared and evaluated. Based on these data, it 
made recommendations which are designed to help families with young children in choosing their 
holiday. 
 
 
Němečková, Lenka 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Zdravá výživa a změna životního stylu/ Healthy diet and lifestyle ganges 



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

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

 
Anotace  
 Tématem bakalářské práce je Zdravá výživa a změna životního stylu.  Tato práce si klade za cíl 
popsat moderní život mladých lidí a jejich pohled na zdraví. Zjistit zda nová generace má zájem 
změnit svůj životní styl a návyky stravování.  Práce je zaměřena na privátní stravování, wellness 
centra a lázeňské pobyty. Dále bude vedeno dotazníkové šetření v lázeňské oblasti Velké Losiny a 
v wellness centrech Olomouckého kraje. Zde bude proveden průzkum zdravého životního stylu 
v několika lázeňských a wellness centrech. 
 Teoretickými východisky práce jsou vymezeny psychologické a sociální faktory, které ovlivňují 
zdravý životní styl. Dále zdravá výživa a zdravý životní styl, tělesný pohyb. Dnešní postoj lidí k životu a 
stravování. Tipy jak tělo udržet v dobré kondici. 
 
Annotation  
   The theme of this work is healthy nutrition and lifestyle changes. This paper aims to describe 
the modern lives of young people and their view of health. Determine whether the new generation 
wants to change their lifestyle and eating habits. This work focuses on private dining, wellness center 
and spa stays. In addition, a survey will be conducted in the spa area Losiny and wellness centers of 
the Olomouc region. You will carry out a survey of healthy lifestyles in several spa and wellness 
centers. 
 The theoretical approach of this study are defined psychological and social factors that 
influence a healthy lifestyle. Furthermore, healthy nutrition and healthy lifestyle, physical activity. 
Today people's attitude to life and food. Tips to keep body in good shape. 
 
 
 
Neradová, Romana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Informační povinnost cestovní kanceláře/ The obligation of a tour operator to 

inform 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D. 

 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Informační povinnost cestovní kanceláře“ je zdůvodnit poskytování 
informačních služeb v cestovním ruchu a v podmínkách vybraných cestovních kanceláří ověřit 
dodržování informační povinnosti ve vztahu k zákazníkovi. První část je zaměřena na teorii – význam 
informací v cestovním ruchu, informační povinnost cestovních kanceláří a její legislativní úpravu. 
V druhé části, v části praktické, je komparativní analýza plnění informační povinnosti vybranými 
cestovními kancelářemi (charakteristika předmětu činnosti dvou vybraných cestovních kanceláří, 
analýza plnění informační povinnosti a její výsledky). V poslední části je návrh možností na zkvalitnění 
informačních služeb cestovních kanceláří. 
 



Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis „The obligation of a tour operator to inform“ is to give 
reasons for rendition of information services in tourism and to verify the observance of the 
obligation to inform in relation to the customer. The first part is focused in theory – importance of 
information in tourism, the obligation of tour operators to inform and it is legislative form. The 
comparative analysis of the fulfillment of the obligation to inform by selected tour operators is the 
subject matter of the second part, the practical part (object characteristics of the proceedings of two 
selected tour operators, analysis of the fulfillment of the informative obligation and its results). In the 
final part, there is a proposal for possibilities to enhance the information services of tour operators.    
 
 
 
Nociarová, Zuzana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Inovace produktu hotelu Vinopa  v Hustopečích u Brna/ Product innovation of 

hotel Vinopa in Hustopeče 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph. D. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Jana Krošláková 

 

Anotace  

 Tématem bakalářské práce je inovace produktu hotelu Vinopa v Hustopečích u Brna. Hlavním 
cílem naší práce je specifikovat produkt hotelu Vinopa a na základě výsledků jeho analýzy navrhnout 
možnosti jeho inovace. První (teoretická) část práce se věnuje zkoumání možností inovací produktů 
ubytovacích zařízení, se zaměřením na kategorii hotel, kde budou za pomoci odborné literatury blíže 
představené základní pojmy související s činností hotelů. Druhá (praktická) část se zaobírá přesněji 
produktem hotelu Vinopa a následně jeho analýzou spokojenosti hostů, která bude provedena za 
pomocí dotazníků. Analýzou se následně odvodí případné změny týkající se produktu hotelu Vinopa 
v Hustopečích u Brna anebo jejích inovací, které by byly pro hotel přínosem. 
 
Annotation 
 Theme of bachelor thesis is the product innovation of hotel Vinopa in Hustopeče.  The main 
goal of our work is to specify the product of hotel Vinopa and the results of the analysis suggest the 
posibility of innovation. The first (theoretical) part is devoted to explore the possibilities of product 
innovation accommodation, focusing on the hotel category, where literature will the help closer 
introduce the basic concepts related to the activities of hotels. The second (practical) part deals more 
with a product of Vinopa hotel and then analyzes the satisfaction of guests based on the results of 
questionnaire research. The analysis subsequently derive any changes to the product of Vinopa hotel 
in Hustopeče or its innovation that would be beneficial for the hotel. 
 
 
 
 

 



Ondroušková, Petra  

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Účetní aspekty podnikání v oblasti hotelnictví/ Financial aspects of businnes in the 

hotel sector 

Vedoucí bakalářské práce: JUDr. Martin Landa                                                                

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 

 

Anotace 
Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů manažerského účetnictví pro potřeby 
ekonomického řízení v podmínkách obecně prospěšné organizace. Teoretická část práce se vymezuje 
na charakteristiku manažerského účetnictví a na objasnění kalkulačního a rozpočtového systému.  
Praktická část obsahuju analýzu stávající koncepce sestavení rozpočtu zvolené organizace.  
Na základě této analýzy jsou navrženy příslušné změny a opatření ke zlepšení rozpočtového systému 
organizace.  
  
Abstract 
The subject of this Bachelor’s thesis is the use of tools for managerial accounting satisfying to cover 
the needs of economic management in the environment of a public welfare organisation. The 
theoretical part of the thesis defines the characteristics of managerial accounting and sheds light on 
the calculation and budgeting system. 
The practical part features an analysis of the existing concept of budgeting in a selected organisation. 
Based on this analysis, relevant changes and measures are designed in order to improve the 
organisation’s budget system. 
 

 
Orestová, Klára 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Založení moderní kavárny/ Establishing a modern cafe 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

 

Anotace 
Tato práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení moderní kavárny. 
Cílem je na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku navrhnout podnikatelský plán pro 
mnou vybraný podnik s funkcí společensko-zábavní (kavárnu), který by využil mezery na trhu 
v konkrétním místě a představoval by přínos jak pro investora, tak pro obyvatele z dané i širší lokality. 



V teoretické části jsou teoreticky popsány náležitosti potřebné k vypracování podnikatelského 
záměru. V praktické části jsou provedeny analýzy trhu a vytvořen samotný návrh podnikatelského 
plánu včetně finančních údajů. 
 
Annotation 
This work deals with the processing of a business plan for the foundation of modern cafes. 
The goal is based on an analysis of internal and external business environment that finally led to my 
own business plan for my selected enterprise with social and entertainment  functions (café). This 
plan was then used in market niches in a particular location so that it would benefit both investors 
and residents from the wider Location. The theoretical part describes the basic theoretical elements 
needed for developing the business plan. The practical part conducted market analysis and the 
proposal itself created the business plan including financial data. 
 

 

Outratová, Kateřina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Katalog zájezdů jako nástroj nabídky cestovní kanceláře/ Catalogue as instrument 

of travel agency offer 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

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

 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Katalog zájezdů jako nástroj nabídky cestovní kanceláře“ je zdůvodnit 
význam, obsah a formu katalogů zájezdů jako nástroje nabídky a zjistit jeho využívaní zákazníky 
v procesu jejich rozhodování při koupi zájezdu. První část je zaměřena na teorii a charakterizuje 
produkt, možnost nabídky produktu a dále formu a obsah katalogu. V praktické části jsou nejdříve 
představeny vybrané cestovní kanceláře. Dále jsou charakterizovány jejich produkty a provedeny 
analýzy míry ovlivnění zákazníků jednotlivými katalogy. V závěrečné části jsou na základě zjištěných 
poznatků prezentovány návrhy pro efektivnější využívání katalogů cestovních kanceláří. 
 
Annotation 
Subject of this thesis „Catalogue as instrument of travel agency offer“ is define  importance, content 
and form of catalogue as instrument and find how it is used by customers in their decision-making 
proces of purchasing tour. First part, focused on theory, will describe product, posibilities of product 
offering, form and content of catalogue. In practical part are introduced three choosen travel 
agencies. Follows describtion of their products and analysis of how are customers affected by their 
catalogues. Last part presents proposals  for more effective using based on analysis results.  
 

 
Parák, Tomáš 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 



Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce:  Regionálna gastronómia v ponuke reštauračných zariadení dolnopovažského 

regiónu/ Regional gastronomy in the Lower Vah River region’s restaurants  

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

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

 
Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce Regionálna gastronómia v ponuke reštauračných zariadení 
Dolnopovažského regiónu je zhodnotiť regionálnu ponuku vo zvolenom mikroregióne. Prvá časť je 
zameraná na charakteristiku Regionalizácie cestovného ruchu na Slovensku, vysvetlenie základných 
pojmov a oboznámenie s tradičnými regionálnymi jedlami a nápojmi v Dolnopovažskom regióne. 
Druhá časť bakalárskej práce sa sústreďuje na prieskum regionálnej gastronómie, ktorý sa uskutoční 
vo vybraných reštauračných zariadeniach daného mikroregiónu. Záverečná časť práce vyhodnotí 
informácie získané prieskumom a navrhne kroky pre prípadné zlepšenie. 
 
Annotation 
Subject of the bachelor thesis Regional gastronomy in the Lower Vah River region’s restaurants is to 
assess the regional food in the selected microregion. The first part describes Regionalisation of 
tourism in Slovakia, explanation of basic terms and introduction to traditional regional food and 
beverages of the Lower Vah River Region. The second part of the thesis focuses on a survey of 
regional cuisine conducted in the selected microregion. The final part evaluates information collected 
in the survey and suggests steps for further improvement. 
 
 
 

Pařízková, Hana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Dopady regionální politiky na rozvoj mikroregionu Lomnicko/ Impact of regional 

development policy on micro Lomnicko 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

 
Anotace 
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozvoje mikoregionu Lomnicko. Cílem této práce je zjistit 
strategii rozvoje regionu a zhodnotit jeho dopady na danou oblast. Práce se dělí na teoretickou a 
praktickou část. V první části jsou vymezeny nástroje regionální politiky. V druhé části následuje 
základní definice mikroregionu, infrastruktura a SWOT analýza oblasti. V závěru práce jsou navrženy 
cíle, nástroje a opatření týkající se strategického rozvoje v mikroregionu Lomnicko.  
 
 
 
 



Annotation 
This thesis deals with the development mikoregionu Lomnicko. The aim of this workis to 
determine the region's development strategy and assess its impact on the area.The work is divided 
into theoretical and practical part. In the first part are definedinstruments of regional policy. In the 
second part follows the basic definition of micro, infrastructure and SWOT analysis of the area. In 
conclusion the proposed objectives, instruments and measures relating to the strategic 
development of micro Lomnicko. 
 
 
 
 
Pavlasová, Denisa 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce:  Vytváření balíků hotelových služeb/ Creating packages of hotel services 

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

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

 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Vytváření balíků hotelových služeb“ je porovnání a zkoumání kvality 
služeb jednoho vybraného hotelu. A zlepšení úrovně poskytovaných služeb. První část popisuje 
obecné informace, charakteristiku základních pojmů a jejich definici. Vytvoří se zde základ pro další 
postupy v praktické části. Praktická část je zaměřena na analytická řešení. Vypracování analýzy 
poskytovaných služeb, a na vypracování dotazníků. V poslední části je závěr kde se shrnou všechny 
analýzy a dotazníky. A doporučí se nebo se navrhne zlepšení kvality poskytovaných služeb. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis „ Creating packages of hotel services “ is compared to the 
quality and services of one the selected hotel. And improving the level of service. The first part 
describes the general informations, a description of basic concepts and their definition. Creates a 
basis here for additional procedures in the practical part. The practical part is focused on analytical 
solutions. An analysis of services provided, and to develop questionnaires. In the last part is the 
conclusion where the analysis and summarize all the questionnaires. And to recommend or suggest 
to improve the quality of services. 
 
 
 
Pavlíková, Lenka 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Európska únia ako aktér vo svetovej ekonomike/ The European Union as an actor in 

the world economy 

Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Martin Klus, Ph.D. 



Oponent bakalářské práce: Ing. Dana Šrámková 

 

Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce s názvom Európska únia ako aktér vo svetovej ekonomike je popísať 
Európsku úniu a jej postavenie vo svete. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická 
časť je venovaná genéze vzniku a vývoja Európskej únie a Európskej únii ako takej. Pričom taktiež 
popisujeme jednotlivé zmluvy a hlavných aktérov na dopad Európskej únie, ktorými sú ekonomická 
globalizácia a integrácia. Praktická časť analyzuje Spoločnú poľnohospodársku politiku, kde jej 
dôležitú úlohu poukazujeme na základe cukru. 
 
Annotation 
The subject of  Bachelor thesis called The European Union as an actor in the world economy is to 
describe the European Union and its place in the world. The thesis is divided into two parts – the 
theoretical and practical one. The theoretical part is devoted to the European Union, its origins and 
development.  Also, the author describes various contracts and the impact of the major players 
within the European Union, of which economic globalization and integration. The practical part 
analyzes the Common Agricultural Policy, which points out the important role of the sugar policy. 
 
 
 
Pelech, Martin 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Public Relations v hotelové praxi (na příkladě dvoch hotelů)/ Public Relations 

practice in the hotel (for example, two hotels) 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

 

Anotácia  
     Predmetom bakalárskej práce „ Public Relations v hotelové praxi (na příkladě dvoch hotelů)“ je 
porovnanie dvoch hotelov v Trenčíne alebo jeho okolí. V mojej práci sa zameriavam na Marketing, 
reklamu a public relations a jeho podstatu.         
     V druhej časti  prakticky analyzujem a porovnám dva hotely. Orientovať sa budem na public 
relations, marketing a reklamu v hoteloch Grand Trenčín a Arco v Trenčianskych Tepliciach. 
Sústredím sa na, úspechy, reklamné prostriedky, snahu prilákať zákazníkov a  plniť ich priania k  
úplnej spokojnosti. V poslednej časti, časti návrhovej, zhodnotím oba hotely a navrhnem lepšie 
riešenia, možnosti jednoduchšej a efektívnejšej práce.  
 
Annotation  
     The goal of this thesis "Public Relations practice in the hotel" (the two hotels) is to compare the 
two hotels in Trenčín or its surroundings. I focus on marketing, advertising and public relations and 
its substance in my thesis. The second part will be concentrated on practical view and comparison of 
the two hotels.  
     I will focus on public relations, marketing and advertising at Grand Trenčín and Arco in Trenčianske 
Teplice, especially on their achievements, their advertising resources to attract customers and fulfill 



their wishes to their full satisfaction. In the last part I would like to assess the two hotels and show 
suggestion of easier and more effective solution. 
 
 
 
Petrásková, Darina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Využití vinařství v cestovním ruchu Jihomoravského kraje/ The use of wine tourism 

in the South Moravian region 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Šrámková 

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

 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Využití vinařství v cestovním ruchu Jihomoravského kraje“ je zkoumání 
faktorů ovlivňující návštěvnost v dané lokalitě. První část se věnuje teoretickým východiskům této 
práce, charakteristice základních pojmů a jejich definic, dále pak důkladné seznámení s vínem, jeho 
výsadbou, pěstováním a výrobou. Druhá, praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření, ze 
kterého budou výsledky shrnuty v grafech. V poslední části je uveden můj posudek, kam se až výroba 
vína posunula v dnešní době a jak ji bere naše generace. Je zde také zahrnuta návrhová část, co by se 
na dané oblasti z mého pohledu mohlo zlepšit. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis: “ The use of wine tourism in the South Moravian region” is 
to examination of factors affecting the traffic on the site. The first part is deals with the theoretical 
part of the work. The characteristics of basic concepts and their definitions. Further introduction to 
wine, planting, the cultivation of and manufacture. In the second part is to examination of public 
opinion survey, from which the results will be summarized in charts. In the final part is stated my 
opinio.On the question: When wine production moved in today and how it takes our generation? To 
final part is also a part of the design. What would the area from my perspective could improve. 
 

 
Pilcová, Barbora 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Účast na veletrhu jako součást marketingové komunikace hotelu/ Participation in 

the exhibition as part of the marketing 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

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

 



ANOTACE 
Předmětem bakalářské práce „Účast na veletrhu jako součást marketingové komunikace hotelu“ je 
provést analýzu marketingové komunikace zvoleného hotelu, s důrazem účasti na veletrhu a tuto 
problematiku obecně charakterizovat. Poté se zaměřit na marketingovou komunikaci a na význam 
veletrhu jako významné součásti marketingové komunikace. Na základě analýz zhodnotit účast na 
veletrhu a odstranit nedostatky. 
 
ANNOTATION 
The goal of this thesis „Participation in the exhibition as part of the marketing communication Hotel“ 
is to analyze marketing communication of choosen hotel and to generally characterize this topic. The 
next step is to focuse on marketing communication and significance of the trade fair as an important 
part of marketing communication. Based on analysis to evaluate the participation at the trade fair 
and eliminate deficiencies. 
 
 
Polynskyi, Igor 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Investiční záměr v gastronomii (Otevření podniku "Galerie čokolády") 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Tomáš Velík, Ph.D. 

 

Anotace: 
Cílem bakalářské práce „Investiční záměr v gastronomii“ je zpracování podnikatelského plánu na 
založení podniku „Galerie čokolády“ v souvislosti s nároky a se specifickou skupinou zákazníků. V 
teoretické části je zpracována teorie a struktura podnikatelského záměru s podporou literatury a 
určení vhodné struktury pro tento konkrétní plán. V praktické části je zpracován samotný 
podnikatelský plán na založení podniku „Galerie čokolády“. 
 
Annotation: 
The purpose (goal) of baccalaureate thesis   " Investment project in gastronomy " is create a business 
plan for a concrete firm „Chocolate gallery“ which correspond with the requirements of specific 
target groups of customers. The theoretical part will analyzed the theory and structure of a business 
plan based with literature support and determination of an appropriate structure for this particular 
plan. In the practical part of the baccalaureate thesis   will be calculated business plan for creating 
„Chocolate gallery“ company. 
 
 
 

Procházka, Albert 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Návrh projektu ubytovacího zařízení/ Accommodation facilities project proposal 



Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

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

 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Návrh projektu ubytovacího zařízení“ je sestavení podnikatelského 
záměru. Pro sestavení podnikatelského záměru slouží kritická rešerše znalostí hotelového 
managementu a znalostí postupů založení podnikatelského subjektu.  Výsledkem bakalářské práce je 
podnikatelský plán hotelu Kulaťák s touto předepsanou strukturou: Titulní strana, Personální 
informace, Podrobné údaje o společnosti, Plán činností, Výrobky a služby, Trhy a konkurence, Výrobní 
proces, Management organizace, Finanční a plánovací údaje, Požadavky finančních zdrojů, Řízení a 
kontrola, Kritická místa a problémy, Seznam položek pro uvedení v příloze, Shrnutí a Závěr. 
 
Annotation 
The subject of the thesis „The Project proposal of the accommodation facility“ is a compilation of the 
business plan. To build a business plan is critical search skills and knowledge of hotel management 
procedure and knowledge for the establishment of a business entity. The result of thesis is business 
plan about Kulaťák hotel with the prescribed structure: introduction, personal information, details 
about the company, plan activities, products and services, markets and competition, manufacturing 
process, organization management, financial planning and information requirements of financial 
resources, management and control, critical points and problems, the annex, summary and 
conclusion. 
 
 
Přikryl, Martin 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Katalog cestovní kanceláře – (nalézání pozitiv a negativ, hledání řešení)/ Catalogue 

of travel agency – (finding positives and negatives, search for solutions) 

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

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

 
Anotace 
Bakalářská práce je zaměřena na téma katalog cestovní kanceláře, kde budou prezentovány pozitiva 
a negativa propagace pomocí katalogové nabídky. V teoretické části je zachycen stručný historický 
vývoj katalogů. Propagační mix až přes reklamu navazuje na katalog cestovní kanceláře, který je 
typickým podpůrným prvkem cestovní kanceláře. V bakalářské práci je zkoumáno, jak katalog 
ovlivňuje kupující z hlediska psychologických aspektů, přehlednosti či celkové informační úplnosti 
katalogu. Druhá část práce je zaměřena na míru ovlivnění zákazníka katalogem. Je zde zkoumána role 
důležitosti katalogu při výběru požadovaného produktu, nebo výběru cestovní kanceláře. Jsou zde 
začleněny i inovativní prvky jako jsou QR kódy. Tyto inovativní prvky mají usnadnit cestovní kanceláři 
propagaci pomocí katalogové nabídky, a tím ji poskytnout specifické usnadnění a výhodu pro klienta. 
 
Annotation 
Bachelor Thesis is focused on catalog travel agency, where will be presented 
positives and negatives of the  promotion by the catalogue menu. In the 



theoretical part is detected a short historical development of catalogs. The 
promotial mix follows up through the advertising on the catalog of travel 
agency, which is typical underpins of the travel agency. In the Bachelor Thesis 
is examined how the catalog affects the buyer in terms of psychological aspects, 
clarity and overall information completeness of catalog. The second part of this 
Bachelor Thesis is focused on the influence degree the customer by the 
catalog. There is investigated the role of catalog importance in selecting the 
desired product or the selection of the travel agency. There are also integrated 
innovative elements such as QR codes. These innovative elements are intended to 
facilitate the advertising of the travel agency using the catalog offer and 
made it provides specific easier and  benefit to the client. 
 
 
 

Rabianský, Ján 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Podnikateľský plán a stratégie podniku v oblasti cestovného ruchu/ Business plan 

and strategy for tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar  

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

 
Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce „Podnikatelský plán a strategia podniku v oblasti cestovneho ruchu“ je 
vypracovanie podnikatelskeho plánu ANDRIŠOV DOM a jeho strategická analýza v oblasti cestovného 
ruchu v podtatranskom regione. Prvá časť je zameraná na zakladné pojmy v oblasti vypracovania 
podnikatelského plánu, základné pojmy strategie podniku, ich konkretizovanie a specifikovanie. 
Druhá časť, je zameraná na samostatné vypracovanie podnikatelského plánu penziónu Andrišov Dom 
s vyuzitím spolufinancovania z prostriedkov EU. Tretia časť je stratégiapenziónu s využitím SWOT 
analýzy. 
 
Annotation 
The thesis focuses on "business plan and strategy for tourism" is a business plan Andris DOM and 
strategic analysis on tourism in the Tatras region. The first part focuses on the basic terms of 
developing a business plan, basic concepts of business strategy, and Specifying their specifications. 
The second part focuses on the individual pension plan business development Andris house with the 
use of co-financing from EU funds. The third part is stratégiapenziónu using SWOT analysis. 
 
 
Radovnická, Jana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Význam organizování barmanských soutěží/ The importance of organizing 

bartending competitions 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

 
Anotace 
Bakalářská práce se bude zabývat významem organizování barmanských soutěží jako jednou z 
možností zvyšování kvalifikace v oboru barman/barmanka. Důraz bude kladen na specifika 
organizování soutěží a také na problémy s tímto spojené. Pozornost bude také věnována jednotlivým 
subjektům působícím v rámci soutěže (organizátoři, soutěžící a partneři). Bakalářská práce bude 
obsahovat vlastní návrh možnosti zdokonalení organizace barmanských soutěží.  
 
Annotation 
Bachelor thesis will address the importance of organizing bartending competitions like one of the 
possible upgrading of skills in the field of bartender / barmaid. Emphasis will be placed on the 
specifics of organizing competitions and also problems associated whit this. Attention will be also 
paid to individual entities operating in the competition (organizers, competitors and partners).  
Bachelor work will include an own design possibilities of improving the organization bartending 
competitions. 
 
 
 

Reichman, Marek 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Tradiční lidová strava Moravy/ Traditional folk diet in Moravia 

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

Oponent bakalářské práce: Mgr. Miloš Komínek 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Rulišková, Eva 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Založení restaurace-podnikatelský záměr/ Establishment of a restaurant-a business 

plan 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Rybníčková, Petra  

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Identita, kultura a image hotelu Bayerischer Hof München/ Identity, culture and 

image of the hotel Bayerischer Hof Munich 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, Ph.D.  

Oponent bakalářské práce: Ing. Petr Scholz, DiS. 
 
Anotace 
 
Objektem zkoumání bakalářské práce je hotel Bayerischer Hof třídy ***** v centru Mnichova. Tento 
hotel s mezinárodní tradicí zaujímá vedoucí postavení nejen v Německu, ale i v Evropě. První část 
práce se zaměří na definování obecných pojmů jako je hotel, kultura, image a identita s cílem 
analyzovat identitu, kulturu a image hotelu. Praktická část analyzuje historii hotelu Bayerischer Hof 
München, analyzuje hosty hotelu a jak hosté vnímají identitu, image a kulturu hotelu. Praktická část 
také navrhuje možnosti na zlepšení vnímání identity, kultury a image hotelu.  
 
Annotation 
 
The object of the research of the bachelor paper is the hotel Bayerischer Hof of the category ***** in 
the centre of Munich. This hotel with an international tradition ranks a leading position not only in 
Germany but also in Europe. The first part of the paper focuses on defining of the general terms as 
for example hotel, culture, image and identity with the goal to analyze the history of the hotel 
Bayerischer Hof München, it analyzes the guests of the hotel and the way the guests percieve the 



identity, image and culture of the hotel. The practical part suggests the possibilities to improve the 
perception of the identity, culture and image of the hotel. 
 

 

Sedláčková, Petra  

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Charakteristika přírodních léčebných lázní v lázeňském regionu Moravskoslezsko/ 

Characteristics of natural healing baths in the spa region of Moravia-Silesia 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Charakteristika přírodních léčebných lázní v lázeňském regionu 
Moravskoslezsko“ je ukázat význam a rozvoj moravskoslezských lázní a její uplatnění v cestovním 
ruchu. První část je zaměřena na charakteristiku lázeňství v Moravskoslezském kraji a vymezením 
základních pojmu souvisejících s touto problematikou, kde se snažím představit současnou i minulou 
organizaci moravskoslezského lázeňství a snažím se vystihnout jeho význam pro cestovní ruch se 
zaměřením na lázeňské přírodní a léčivé zdroje. Druhá část je věnována analýzám jako jsou 
dotazníkové průzkumy a SWOT analýza. V poslední části navrhujeme řešení na zlepšení rozvoje 
lázeňství v daném území. 
 
Annotation  
The thesis „Characteristics of natural healing spa in the spa region of Moravia-Silesia“ attempts to 
chronicle the development and demonstrate the importance of the Moravan-Silesia spa in respect of 
regional tourism. The first part focuses on the characteristics of the spa industry in the Moravan-
Silesia region and defines basic terms related to these issues. This section also details the present and 
the past of the Moravan-Silesia Spa and demonstrates its importance for tourism with a focus on 
natural spa and healing resources. The second part is devoted to analysing the issue, it includes a 
questionnaire, surveys and SWOT analysis. The last section suggests solutions to improve the 
development of spas in the region. 
 
 
Schwarzová, Adéla  

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Charakteristika přírodních léčebných lázní v lázeňském regionu Jihozápadní Čechy/ 

Characteristic of natural healing spa in the spa region of Southwestern Bohemia 

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

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 



Anotace bakalářské práce: 
Tato vysokoškolská závěrečná bakalářská práce podává všeobecný přehled o lázních v České 
republice. Charakterizuje přírodní léčivé zdroje, lázeňskou klientelu a legislativní zabezpečení. Dále 
jsou lázně hodnoceny z ekonomického hlediska v podobě SWOT analýzy a z hlediska 
mimoekonomického. Práce uvádí jednotlivé lázně v lázeňském regionu Jihozápadní Čechy a popisuje 
jejich lázeňské domy, procedury, indikační zaměření, služby poskytované hostům, lázeňské speciality 
a různé balíčky pro klienty. Analytická část představuje SWOT analýzu z marketingového aspektu se 
zaměřením na interní a externí prostředí. V návrhové části na základě analýzy problémů zkoumaných 
lázní navrhuje možná jejich řešení. Bakalářská práce shrnuje výsledky ze zkoumaných lázní a z toho 
plynoucí doporučení. 
 
Bachelor´s thesis annotation: 
This college final bachelor´s thesis refers about spa in the Czech Republic. It characterizes natural 
healing resources, spa clientele and ensuring security system. In the next step, the spa is being 
assessed from an economic point of view in shape of the SWOT analysis and from a non-economic 
view too. The thesis presents individual spa in the Spa region of Southwestern Bohemia and 
describes their spa houses, procedures, indicative focus, guest services, spa specialities and various 
packages for clients. The analytical part represents the SWOT analysis from the marketing point of 
view with focus on internal and external environment. The suggestion part focuses on propose of the 
potencial solutions on the base of problem analysis of researched spa. This bachelor´s thesis 
summarizes the results of the investigated spa and from these ensuing recommendations. 
 
 
 

Slabá, Petra 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Súčasné uplatnenie web 2.0 technológií v hotelierstve/ Current web 2.0 

technologies adopting in turism management 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

 

Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce „Súčasné uplatnenie web 2.0 technológií v hotelierstve“ je analyzovať 
využitie vybraných web 2.0 technológií v hoteloch so zameraním na Trenčiansky kraj. Rovnako je 
cieľom aj zistiť vedomostný potenciál manažérov vybraných hotelov s ohľadom na web 2.0 
technológie, ich motiváciu, resp. demotiváciu pre využívanie týchto technológií. 
Prácu som rozdelila do dvoch častí, na teoretickú a praktickú časť. 
Prvá časť je zameraná na všeobecné uvedenie do problematiky, popisujem v nej základné web 2.0 
technológie a vysvetľujem teoretické pojmy. 
Druhá časť je venovaná implementácií web 2.0 technológií na hotelový priemysel. V tejto časti som 
sa venovala aj analýze a vyhodnocovaniu dotazníkov. 
V závere som upriamila pozornosť na návrhy a odporúčania k riešeniu danej problematiky. 
 
 



Annotation 
The aim of my bachelor thesis named Contemporary Web 2.0. Technologies Use in Hotel Business is 
to analyze the application of chosen Web 2.0 Technologies in hotels in the Trencin region. I also want 
to find out the potential of managers of selected hotels regarding Web 2.0 Technologies, their 
motivation and repugnance of applying the Web 2.0 Technologies. I have divided my work into 2 
parts, theoretical and practical.  
The first part focuses on the general problems. I describe the basic Web 2.0 Technologies and explain 
theoretical terms.  
The second part is devoted to the implementation of Web 2.0 Technologies in hotel industry. I have 
dedicated this part to the analysis and evaluation of questionnaires. 
I concentrated my effort on suggestions and recommendations regarding solution of these problems 
at the end. 
 
 
 

Smetanová, Lenka 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Identita, kultura a image konkrétního ubytovacího zařízení/ Identity, culture and 

image of the particular accommodation facility 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

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

 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce ˶  den ta  kultura a image konkrétního ubytovacího zařízení    je zjistit 
pomocí empirického výzkumu (dotazníku a osobního pozorování) přednosti i nedostatky v oblasti 
identity, kultury a image konkrétního ubytovacího zařízení a navrhnout vlastní praktická opatření ke 
zlepšení zjištěné situace. V práci budou vymezeny základní pojmy a marketingový výzkum. 
V praktické části je zhodnocení a návrh na zlepšení v oblasti identity, kultury a image penzionu 
Barborka (př. návrh loga a vizitek) v souvislosti s poznatky uvedenými v teoretické části práce.  V práci 
bude popis metody dotazníkového šetření, způsobu zpracování a vyhodnocení výsledků. 
 
Anotation 
The aim of the bachelor work „Identity, culture and image of the particular accommodation facility“ 
is to find out with the aid of empiric examination (questionnaire and personal observation) 
advantages and disadvantages of identity, culture and image of the concrete accommodation facility 
and to design own businesslike stroke to improve the found-out situation. In the work is appreciation  
and the concept of upgrade of identity, culture and image of the Barborka (example design a logo 
and business card) pension in connection with the pieces of knowledge introduced in the theoretical 
part of the work. In the work is aimed at research, description of method of the examination and the 
way of the process and evaluation of results. 
 
 
 

 



Stehlíková, Zuzana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Redukčné pobyty ako súčasť wellness/ Reducing stays as a part of wellness 

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

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

 

 
 
 
 



Straka, Roman 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza skladby restauračních jídelních lístků z pohledu zásad racionální výživy/ An 

analysis of restaurant menus from the perspective of the rational nutrition principles 

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

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

 
Anotace 
Bakalářská práce “Analýza skladby restauračních jídelních lístků z pohledu zásad racionální výživy“ se 
zabývá analýzou pokrmů a jídelních lístků brněnských restaurací. Práce se zaměřuje na 
technologickou úpravu pokrmů a použití surovin při jejich výrobě. Analyzované restaurace byly 
vybrány na základě průměrné ceny pokrmů. Cílem práce je poukázat na moderní trendy v oblasti 
racionální výživy, poukázat na nedostatky týkající se přípravy pokrmů a navrhnout případnou 
optimalizaci za účelem zvýšení kvality zdravé výživy. 
 
Anotation 
Bachelor thesis "An analysis of restaurant menus composition from the perspective of the rational 
nutrition principles" deals with the analysis of food and menus of restaurants in Brno. The thesis is 
focused on a food processing technologies and ingredients used during the preparation. The 
restaurants for the analysis have been chosen by the average price of meals. The aim of the thesis is 
to show the modern trends in rational nutrition, identify imperfection of food preparation and 
suggest possible optimization to improve the quality of a healthy diet. 
 
 
 

Šeböková, Michaela 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketing hotela/ Marketing of hotel 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

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

 

Anotácia 
Cieľom bakalárskej práce „Marketing hotela“ je analyzovať marketingové riadenie a nástroje 
marketingového mixu hotelového zariadenia. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sú 
uvedené teoretické východiská marketingu, služieb, hotelierstva a cestovného ruchu. Druhá časť je 
vymedzená analyzovaniu daného hotelového zariadenia z hľadiska marketingového mixu, 
konkurencie, trendov v cestovnom ruchu a dotazníkového šetrenia zákazníkov. V poslednej kapitole 
sú navrhnuté odporúčania, ktoré by mohli zvýhodniť  pozíciu hotelového zariadenia na trhu 
a vypracovaný rozpočet na marketingovú stratégiu. 



 
Annotation 
The aim of the submitted bachelor thesis „Marketing of hotel“  is to analyse the marketing 
management and the instruments of marketing mix for a hotel facility. The thesis is devided into 3 
chapters.. There is a theroretical description of marketing, services, hotel and tourism in the first 
chapter. The analysis of the facility, competition within the marketing mix, new trends in tourism and 
qustionnaire survey of customers are described in the second chapter. The advices which could 
improve competitivness of the facility  and badget of marketing strategy can be found in the last 
chapter. 
 
 

Špačková, Karolína 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Makrobiotika jako životní styl/ A macrobiotic as a lifestyle 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Helena Velichová, Ph.D. 

 

Anotace 
Bakalářská práce se zabývá otázkami alternativního způsobu stravování s hlavním důrazem na 
makrobiotiku. Cílem práce je analýza makrobiotického životního stylu a stravování v současné 
společnosti. V první části bakalářská práce mapuje historický vývoj složení lidské stravy, taktéž 
pojednává o alternativních způsobech stravování s důrazem na makrobiotiku a vymezuje základní 
terminologii a pojmy. V analytické části je sestaven týdenní jídelní lístek dle zásad makrobiotické 
stravy. Následně je provedeno výživové zhodnocení tohoto jídelního lístku a jsou vyvozeny závěry a 
doporučení pro optimální stravování v běžném životě. Dále jsou senzoricky hodnoceny tři pokrmy, ve 
kterých jsou uplatněny základy makrobiotického způsobu stravování. 
 
Annotation 
The thesis deals with the issues of alternative way of eating with the main emphasis on macrobiotics. 
The aim of the thesis is to analyze the macrobiotic lifestyle and eating in contemporary society. The 
first part of the thesis charts historical development of the human diet composition, discusses 
alternative ways of eating with the emphasis on macrobiotics and defines the basic terminology and 
concepts. In the analytical section is compiled weekly menu by the principles of macrobiotic diet. 
After that nutritional assessment is made of this menu and conclusions as well as recommendations 
are drawn for optimal nutrition in everyday life. There are also three dishes, which are sensory 
evaluated. Macrobiotic diet is applied in these dishes. 
 

 
Špačková, Tereza 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Pseudoturistika jako segment cestovního ruchu/ Pseudo-turism as a segment of 

the tourism sector 

Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 
Pseudoturistika jako segment cestovního ruchu 
Tématem bakalářské práce je hodnocení pseudoturistiky jako nespecifického druhu cestovního ruchu 
na českém a zahraničním trhu. Bakalářská práce je rozčleněna na tři části. V první části si tato práce 
klade za cíl charakterizovat typy, aktéry, účastníky pseudoturismu a také potencionální destinace a 
nabídku na trhu. Druhou částí je praktická část a ta je vypracována na základě odborných publikacích 
a článků. Východisky práce jsou data, která popisují způsob nabídky a prezentování tohoto 
cestovního ruchu v produktech cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zjištěná data upřesňují 
konkrétní typy pseudoturismu, jejich formu nabídky a cílové destinace. V poslední části jsou uvedeny 
závěry a celkové zhodnocení. 
 
Abstract 
Pseudo-turism as a segment of the tourism sector 
The theme of the bachelor thesis is to evaulate the pseudo-tourism as a specific type of tourism in 
the Czech and foreign markets. Bachelor thesis is divided into three parts. In the firts section, this 
thesis aims to characterize the types, actors,  actors of pseudo-tourism and also potential 
destinations and offer on the market. The second part is the practical part and that is developed 
based on field research.  Theoretical bases of thesis are data which describe the way of offering and 
presentation of this tourism by products of travel offices and travel agencies. Observed data 
specifying specific types of pseudo-tourism, their offers in the form of product packages and final 
destinations. The last section provides conclusions and the overall evaluation. 
 
 
 

Štetinová, Romana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Současné trendy v cestovním ruchu se zaměřením na Keňu/ Current trends in 

tourism with focus on Kenya 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Trávníček 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce je vymezit problematiku současných trendů cestovního ruchu, které 
jsou zaměřeny na aktuální praxi v turisticky atraktivní části východní Afriky – Keni. První část je 
zaměřena na teoretickou rovinu objasnění pojmu cestovního ruchu a pojmy s nimi spojené, současné 
trendy v cestovním ruchu a obeznámení s Keňou. Druhá část je zaměřena na analýzu návštěvnosti 
klíčových lokalit a současné formy cestovního ruchu v Keni. V poslední návrhové části je sestaven 



návrh modelového zájezdu s využitím zvolených moderních trendů v cestovním ruchu v souladu 
s tamními poměry. 
 
Annotation 
The subject of the thesis is to clarify the issue of the current trends of tourism, which are focused 
on current practice in the attractive part of East Africa - Kenya. The first part focuses on 
the theoretical explanation of the concept of tourism and concepts, which are associated,  current 
trends in tourism and familiarization with Kenya. The second part is focused on the analysis of 
key visitor sites and present forms of tourism in Kenya. The final part consists of the model trip, using 
the selected tour of modern trends in tourism in accordance with local conditions. 
 
 
 
Šuhajda, Juraj 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Inovácie produktu vybraného pohostinského zariadenia/ The innovation of the 

product in chosen pub 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Lucia Tešínska 

 

 
 



 
 
 
 
Tarabčík, Matej 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Lokalizácia penziónu/ The localization of bed and breakfast 

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

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

 
Anotácia 
Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu najmenej s piatimi izbami a najviac so 
štyrmi stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu 
a poskytuje základné služby. 
Témou Bakalárskej práce je lokalizácia penziónu.  
Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov z oblasti marketingového 
managementu  hotelníctva  nájsť vhodnú lokalitu na umiestnenie penziónu. V prvej časti sú opísane 
subjekty a objekty cestovného ruchu. V časti druhej sme charakterizovali penzión, hodnotili  vybranú 
lokalitu a podrobne sme ju popísali,  vypracovali SWOT analýzu. Posledná časť bakalárskej práce je 
venovaná návrhom a modelovým riešeniam daného problemu. 
  
Annotation 
Bed and breakfast is a simple hotel- type accommodation facility which offers at least five rooms with 
up to four beds per room. It provides guest with basic services, breakfast and possible full board 
extension. 
Topic of this bachelor thesis is the localization of bed and breakfast.  
Main goal of this thesis is to find an appropriate location to place the bed and breakfast , using our 
theoretical background from the field of marketing management.   
First part is dealing with subject and objects  of tourism (tourist business).  Second part is dedicated 
to the definition of bed and breakfast, assesment and analysis of chosen location. SWOT analysis is 
also provided. Finally, last part of a bachelor thesis proposes possible solutions to this issue. 
 



Teren, Lukáš 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Funkce vnitřního kontrolního systému v kavárenském řetězci/ Organisation of the 

internal controlling system in the café chain 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Stanislava Belešová, PhD. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ivica Linderová, PhD. 

 
 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce Funkce vnitřního kontrolního systému v kavárenském řetězci je popsat 
fungující kontrolní systém v rámci kavárenského řetězce, působícího na českém trhu, a jeho 
jednotlivé části včetně posouzení efektivity používaných kontrolních nástrojů. První část bakalářské 
práce je zaměřena na vymezení problematiky kontroly a controllingu jako manažerského nástroje 
řízení i nástroje pro eliminaci rizik, vymezení externí kontroly v daném podnikatelském prostředí. 
Praktická část je zaměřena na zmapování konkrétních používaných kontrolních mechanismů a 
postupů ve firmě včetně vlastních doporučení pro zvýšení efektivity. Závěr praktické části je věnován 
mystery shoppingu jako novému, efektivnímu nástroji kontroly. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis Organisation of internal controlling system in the café 
chain is to describe existing internal controlling system within the existing chain of cafés, operating 
on the Czech market and its controlling instruments including an evaluation of their effectivity. First 
part of the thesis focuses on the control and the controlling as a management skill and a tool for risk 
prevention. It also describes the external controlling system on the Czech market. Practical part of 
this thesis is identifying used controlling mechanisms and methods in the company including the 
author´s reccommendations for increasing the effectivity of control processes. The end of the 
chapter describes mysterry shopping as a new, effective controlling method. 
 
 
Teska, Dušan 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Mapovanie krajových tradícií v regiónoch moravsko – slovenského pomedzi/ 

Mapping of regional traditions on the Moravian- Slovak border 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

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

 
 
 



Anotácia : 
Témou bakalárskej práce je mapovanie krajových tradícií v regiónoch moravsko – slovenského 
pomedzia. Práca je výsledkom zberu informácií o ľudových tradíciách a zvyklostiach, ktoré sa 
v minulosti konali v regióne obce Moravské Lieskové, ležiacej na hranici slovenského a českého 
pomedzia. Na základe dostupne zozbieraných informácií o ľudových zvyklostiach je vypracované 
návrhové riešenie, ako ich moderným spôsobom zatraktívniť, za účelom oživenia kultúrneho života 
občanov a nájdenia spôsobu, ako dostať do povedomia verejnosti zvyklosti, ktoré upadli do 
zabudnutia, no súčasne disponujú potenciálom aj v súčasnosti osloviť širokú verejnosť. Ďalším 
z cieľov je propagácia zvykov a tradícií  u mladšej vekovej skupiny občanov za účelom ich 
zveľaďovania a zachovávania pre nasledujúce generácie spolu s myšlienkou ochrany kultúrneho 
dedičstva. 
 
Anotation : 
The theme of the bachelor´s work is mapping of regional traditions on the Moravian-Slovak border. 
The work is a result of gathering information about folk traditions and customs, which were held in 
the past in the region of the village Moravské Lieskové, situated on the Moravian-Slovak boundary. 
Based on gathered information about folk customs, it was elaborated a design solution to modernise 
them in an attractive way in order to recover cultural life of citizens and to find a solution how to get 
into public attention the customs, which were forgotten but nevertheless, they have potential even 
nowadays to speak to public. The next goal is to promote the customs and traditions to the younger 
age group in order to enhance and maintain them for following generations together with the idea of 
cultural heritage protection. 
 
 
Tížková, Kateřina 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Motivační faktory klientů TOP restaurací/ Motivational factors of the Top 

Restaurants´ clients 

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

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

 

Anotace  
Předmětem bakalářské práce „Motivační faktory klientů Top restaurací “ je zkoumání faktorů 
ovlivňujících návštěvnost tohoto typu restauračního zařízení. První část se věnuje teoretickým 
východiskům této práce, charakteristice základních pojmů a jejich definic, dále pak faktorům, které 
působí na klienta při rozhodování o výběru restaurace. Druhá, praktická část je zaměřena na 
dotazníkové šetření, ze kterých budou výsledky shrnuty v grafech.  
 
Annotation 
Object of the Bachelor’s dissertation "Motivational factors of clients the Top Restaurants” is the 
study of factors affecting turnout at this kind of restaurants. The first part is dealing with theoretical 
solution to this study, featuring basic concepts and definitions, and the factors, which affects the 
client’s decision in the selection of restaurant. The second, practical part is focused on the surfy, 
guided interview and SWOT analysis, which arise from the results of this work and these will be 
summarized in tables and graphs 



Topinková, Alice 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Motivace a vedení zaměstnanců ve vybraném hotelu/ Motivation and leadership of 

employees in selected hotel 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

 

 
 

 
 
 
Toužimská, Ivana 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza působení hotelových řetězců v ČR/ Analysis of the fiction of abroad hotel 

chaos in the Czech Repulic 

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

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

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Vykoukalová, Petra 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Hodnocení ekonomického významu CR ve vybraném regionu/ Evaluation of 

the economic importance of the tourist industry in the selected region 

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

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

 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení ekonomického významu ČR ve vybraném regionu“ je 
zmapování a vyhodnocení aspektů cestovního ruchu a ekonomických ukazatelů, které s touto 
problematikou souvisí a mají přímý dopad na hospodaření státu. První část je zaměřena na 
sumarizaci oblasti cestovního ruchu a jeho aspektů ve vztahu k ekonomickému významu pro daný 
region či stát. V druhé části je zhodnocení a charakteristika vybraného regionu a jeho vztahy a 
ekonomické vazby na příslušný stát. V poslední části je provedena analýza dat ČSÚ prostřednictvím 
metodologie satelitního účtu cestovního ruchu vybraného regionu. 



Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis "Evaluation of the economic importance of the CR in the 
selected region" is to monitor and evaluate aspects of tourism and economic indicatorsrelated to 
these issues and have a direct impact on state finances. The first part is focused on summarizing the 
field of tourism and its aspects in relation to the economic importance for the region or state. In the 
second part is the evaluation and characterization of the selected region and its relations 
and economic ties with the state. The last part is made the CSO data analysis with the 
methodology of  the Tourism Satellite Account in the selected region. 
 
 
 

Weisová, Miroslava 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Specifika spotřebitelského chování v cestovním ruchu/ Specifics of consumers´ 

behaviour in tourism 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Petr Tvrzník 

 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Specifika spotřebitelského chování v cestovním ruchu“ je pozorovat a 
definovat specifika chování klientů v cestovním ruchu a jejich analýza. Bakalářská práce je zaměřena 
na chování spotřebitelů v cestovním ruchu, jež navštěvují památky zapsané na seznamu UNESCO, 
konkrétně historické jádro Českého Krumlova. Nebudu se zabývat spotřebiteli jako skupinami, ale 
jednotlivci či rodinami. První část je zaměřena na teorii, ve které budou přiblíženy například rozdíly 
mezi koupí služby a koupí zboží. Ve druhé, dotazníkové části se zaměřím mimo jiné na srovnání, jakou 
roli hraje při koupi služby cena. V závěru práce zhodnotím veškeré své poznatky nejen 
z dotazníkového šetření a navrhnu jejich zlepšení a využití v praxi. 
 
Annotation 
The subject of the bachelor thesis „Specifics of consumers´ behaviour in tourism“ is to observe and 
define the specifics of behaviour of clients in tourism and its analysis. The bachelor thesis is focused 
on behaviour of those consumers in tourism who visit monuments entered on the UNESCO List, 
particularly the historical downtown of Český Krumlov. I won´t be concerned with consumers as 
groups, but individuals or families. The first part is focused on theory, in which will be zoomed in for 
example the difference between the purchase of service and the purchase of goods. In the second 
part, the questionaire, I will aim at the comparison what is the role of the price. At the end of the 
thesis I will sum up all my findings coming out not only from the questionaire survey and I will draw 
up its upgrading and pracical use. 
 
 
 
 
 
 
 



Weissová, Lucie 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Ubytovací objekty v lázeňských místech/ Accommodation facilities in  spa towns 

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

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

 
Anotace 
Bakalářská práce “Ubytovací objekty v lázeňských městech” pojednává o lázeňské architektuře a 
jejím vývoji, o současném a minulém stavu lázeňských objektů. Zabývá se druhy lázeňských 
ubytovacích zařízení a jejich kategorizací a klasifikací podle platné vyhlášky. Seznamuje s průběhem 
současných služeb ubytovacích objektů v lázních. Zaměřuje se na lázeňskou statistiku a kapacitu 
lázeňských zařízení. Vybraným objektem jsou lázně Luhačovice. Lázeňské místo je popisováno v 
historickém průřezu a jsou vybraná všechna lázeňská ubytovací zařízení v Luhačovicích podle českého 
statistického úřadu. Objekty jsou následně analyzovány podle počtu lůžek a cenové rozdílnosti. 
Výsledkem je pak srovnání lázní Luhačovic s ostatními lázněmi v České republice podle ubytovací 
kapacity. 
 
Annotation 
Thesis “accommodation facilities in  spa towns” refers on spa architecture and its evolution, the 
current and past state of  spa facilities. It focuses on the types of spa accommodation facilities and 
their categorization and classification in accordance with applicable regulations. It concentrates on 
the progress of the individual, current services of accommodation facilities in the spa. It deals with 
the types of spa accommodation facilities and the spa. It focuses on the statistics of the spa and spa 
equipment capacity. The selected object is a spa Luhačovice. The spa is a place described in the 
historical section and all spa accommodation facilities in Luhačovice are selected according to the 
Czech Statistical Office. Objects are then analyzed according to the number of beds and price 
differences. The result is then a comparison between Luhačovice spa and other spas in the Czech 
Republic by accommodation capacity. 
 
 

Zachariášová, Eva 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Veletrh jako distribuční kanál pro produkt cestovního ruchu/ Trade fair as a 

distribution channel for the product of tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

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

 
 
 



Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Veletrh jako distribuční kanál pro produkt cestovního ruchu“ je 
zhodnocení přínosu konkrétního veletrhu pro daný subjekt cestovního ruchu. První teoretická část je 
zaměřena na historii a vývoj veletrhu. Dále popisuje účast na veletrhu v jednotlivých etapách. 
V druhé, praktické části, je popsán výběr, příprava a průběh veletrhu MADI Travel Market 2011. 
Cílem práce je zhodnocení přínosu účasti na tomto konkrétním veletrhu pro Léčebné lázně 
Konstantinovy Lázně   a. s. a posouzení případné účasti v roce 2012. 
 
Annotation 
The subject of my bachelor thesis named „Trade fair as a distribution channel for the product of 
tourism“ is an evaluation of particular trade fair’s benefits for a given subject of travel industry. The 
first theoretical part is focused on history and development of the trade fair. In the second, practical 
part, selection, preparation and course of MADI Travel Market 2011 trade fair are described. The goal 
of this work it to evaluate the benefits of participation on this particular trade fair for Léčebné lázně 
Konstantinovy Lázně a. s. and to consider potential participation on it in year 2012. 
 
 
Zapletalová, Nela 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Postavení Ostravy v regionálním cestovním ruchu/ The position of Ostrava in the 

regional tourism 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

 

 
 



 
 
 
 
Zúberová, Petronela 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Kvalita poskytovaných služieb v hoteloch a jej hodnotenie/The quality of provided 

services in hotels and its evaluation 

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

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

 

Anotácia  
Bakalárska práca skúma kvalitu služieb z teoretického a praktického hľadiska. Teoretická časť 
vymedzuje základné pojmy, charakteristiku služieb a osobitné znaky služieb cestovného ruchu. 
Zaoberá sa tiež pojmom kvality a spôsobmi a štandardmi jej hodnotenia. Praktická časť je venovaná 
skúmaniu kvality služieb v hoteli Avance so sídlom v Bratislave. Prieskum kvality služieb je hodnotený 
na základe získaných informácií od manažmentu hotela ale aj od hotelových hostí či už zo Slovenska 
alebo zo zahraničia. Súčasťou práce je návrhová časť, ktorá obsahuje návrh opatrení na zvýšenie 
kvality služieb poskytovaných v hoteli Avance. 
 
 
Annotation  
The bachelor work concerns with the searching of quality from theoretical and practical point of 
view. It theoretical chapter there are the basic terms characterized, mainly the services and especial 
signs of the services provided in turism. It also deals with the term of quality and its evaluation and 
standards. The practical part consists in searching and evaluation of the quality of services provided 
in hotel Avance situated in Bratislava. The research of the service quality is evaluated upon the facts 
selected from the interview with the hotel management and also from the hotel visitors both from 
Slovakia and abroad. The bachelor work also contains the recommendation part including the 
proposals for the raising the quality of services provided in hotel Avance.  
 

 



Žáková, Petra 

Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Nabídka produktů cestovního ruchu v okrese Žďár nad Sázavou/ Offer of tourism 

products in Žďár nad Sázavou district 

Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 

Oponent bakalářské práce: RNDr. Jakub Trojan 

 

Anotace 
Předmětem této bakalářské práce je produkt cestovního ruchu a jeho nabídka v okrese Žďár nad 
Sázavou. První část vysvětluje základní pojmy v cestovním ruchu, popisuje produkt cestovního ruchu, 
jeho specifické vlastnosti a pojem marketing. Ve druhé části je představena destinace Žďár nad 
Sázavou a charakterizovány jednotlivé cestovní kanceláře, které v regionu působí. Jejich nabídka 
produktů je podrobně analyzována z různých hledisek. Pozornost je věnována také používání 
marketingových nástrojů v činnosti cestovních kanceláří. Závěrečná část je zaměřena na zhodnocení 
situace v regionu. 
 
Annotation 
The subject of this bachelor work is the product of tourism and its offer in the district Žďár nad 
Sázavou. The first part explains the basic concepts in tourism, describes the tourism product and its 
specific characteristics and the concept of marketing. In the second part will be presented 
destination Žďár nad Sázavou and characterized various travel agencies that are located here. Their 
product range is analyzed in detail from various perspectives. Attention is also paid to the use of 
marketing tools in activities of travel agencies. The final section focuses on the evaluation of the 
situation in the region.  
 

 


