
Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 

Audy, Lukáš 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského 
touroperátora/ The offer of the potential in Central Europe for Chinese tour operators 

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

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

Anotace  
Tématem bakalářské práce „Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského 
touroperátora“ je zpracování nabídky destinace střední Evropa a jejich turistických atraktivit pro 
čínského touroperátora. Součástí práce je zpracovaný přehled památek na Seznamu UNESCO v 
zemích střední Evropy, seznam kulturních objektů s potenciálem zájmu čínských turistů a analýza 
současné nabídky vybraných evropských cestovních kanceláří pro čínské turisty. V závěrečné části je 
návrh nabídky variantních tras po atraktivitách střední Evropy, které povedou k vytvoření balíčku 
služeb.  
 
Annotation:  
The theme of the thesis "The offer of the potential in Central Europe for Chinese tour operators” is 
processing the offer of destination in Central Europe and tourist attractions for Chinese tour 
operators. The part of this work is making a survey of the UNESCO list of monuments in Central 
Europe, a list of objects of cultural interest with potential Chinese tourists and analysis of current 
supply selected European Travel agency for Chinese tourists. In the final part is the supply of 
alternative routes for attractions in Central Europe, which will lead to the creation of the package. 
 

Bártková, Zuzana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingový průzkum – analýza zájmu o studium na Univerzitě třetího 
věku v oboru hotelnictví a cestovní ruchu/ Marketing research - an analysis of interest in 
studying at the University of the Third Age in the hotels and tourism 

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



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

Anotace 
Náplní bakalářské práce „Marketingový průzkum – analýza zájmu o studium na Univerzitě třetího 
věku v oboru hotelnictví a cestovního ruchu“ je provedení marketingového průzkumu zaměřeného 
na zjištění zájmu, potřeb a preferencí potenciálních účastníků kurzů, jeţ by mohly být obsahem 
nabídky Univerzity třetího věku v oboru hotelnictví a cestovního ruchu Vysoké školy obchodní a 
hotelové. Součástí práce je také situační analýza stávající nabídky kurzů na Univerzitách třetího věku, 
analýza dokumentů a vypracovaný dotazník. V závěrečné části práce shrnuji zjištěné výsledky a 
předkládám podnět, který bude směřovat k tvůrcům nabídky vzdělávání v oboru hotelnictví a 
cestovního ruchu na Univerzitách třetího věku. 
 
Annotation 
The content of the thesis „Marketing research - an analysis of interest in studying at the University of 
the Third Age in the hotels and tourism“ is to undertake marketing research aimed to identify 
interests, needs and preferences of potential course participants, which could be the subject of an 
offer of the University of the Third Age in the area of hospitality and tourism management of College 
of Business and hotel management. The work also includes analysis of current situation of the 
courses at the Universities of the Third Age, and analysis of documents and results of questionnaire 
survey. In the final part the results are summarized and suggestions are submitted that will lead to 
the creators of education offer in the hospitality and tourism area in the Universities of the Third 
Age. 
 

Bartoň, Jiří 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované  studium 

Bakalářská práce: Podnikatelský záměr vytvoření baru/ Bar set-up business plan 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Marie Bednářová 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „ Podnikatelský záměr vytvoření baru― je vytvořit podnikatelský záměr 
pro hostinskou činnost. 
V rámci rozhodování v oblasti hostinské činnosti jsem se rozhodl vytvořit podnikatelský záměr pro 
bar. 
Cílem práce je stanovit strategii mé podnikatelské činnosti do budoucna, zváţit a posoudit, zda na 
základě jednotlivých analýz bude moje podnikání úspěšné a rentabilní a zda bych podle takového 
podnikatelského záměru mohl podnikat. 



Na základě dotazníků bych rád zjistil předpoklady úspěchu mého podnikatelského záměru a chtěl 
bych provést analýzu trhu, pracovních sil, výrobní kapacity a výrobních moţností, dále finanční 
analýzu a analýzu rizik. 
 
Prospectus – setting up a bar 
The goal of the submitted bachelor thesis „Bar set-up business plan― is to create a prospectus of the 
hospitality business. 
I have decided to make a prospectus for a bar in the field of hospitality. 
The intention of the thesis is to determine the strategy of my business activity for the future usage, 
to consider the success and the rentability of my entrepreneurship based on the analyse defined. I 
would like to find out whether I could run my business according to the prospectus. 
On the basis of a questionnaire I would like to identify the premises of the success of my prospectus.I 
would like to analyse the market, labour force and the production possibilities and capacity. I would 
like to make the financial and the risk analysis as well. 
 

 

Bartošová, Michaela 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Využití marketingových nástrojů pro rozvoj restauračních zařízení/ Using 
marketing tools for development of restaurants' marketing mix 

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

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

Anotace  

Bakalářská práce, která nese téma „Vyuţití marketingových nástrojů pro rozvoj restauračních 
zařízení“ se zabývá marketingovým mixem konkrétního podniku tedy restaurace. Rozborem 
marketingového mixu jsem vypracovala doporučení restauraci pro tvorbu nového marketingového 
mixu. V teoretické části se zabývám vysvětlením a rozborem jednotlivých prvků marketingového 
mixu. V praktické části jsem marketingové nástroje a jejich prvky napojila na konkrétní podnik na 
moji vybranou restauraci. V závěru praktické části navrhuji restauraci doporučení pro vypracování a 
vylepšení nového marketingového mixu.  
 

Annotation  

The bachelor thesis, which carries the theme "Using marketing tools for development of restaurants' 
marketing mix deals with a particular company then a restaurant. By analyzing the marketing mix, I 



make recommendations for creating a new restaurant marketing mix. The theoretical part deals with 
the explanation and analysis of individual elements of marketing mix. The practical part of their 
marketing tools and components for a specific company drink to my chosen restaurant. In 
conclusion, the restaurant part I propose practical recommendations for improving and developing 
new marketing mix. 

 

 

Bedřich, Bohumil 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Životní cyklus vybraných produktů cestovního ruchu/ Life cycle of 
selected tourism products 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Petra Štamfestová 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce je analýza jednotlivých produktů cestovního ruchu v konkrétním 
podniku. První část se zabývá teoretickými přístupy ke zkoumané problematice. Další část vymezuje a 
stručně charakterizuje řešené produkty a území a dále se zabývá samotnou analýzou řešeného 
produktu, analýzou nabídky, analýzou poptávky, analýzou vnější konkurence, marketingovou strategií 
a životními cykly. Výsledné poznatky jsou shrnuty ve SWOT analýze. Výsledkem analýzy je 
segmentace trhu a výběr cílových skupin pro návrh hlavních a vedlejších produktů cestovního ruchu. 
 
Annotation 
Subject of this thesis is an analysis of the tourism product in a particular company. The first part deals 
with theoretical approaches to the issues examined. Another section identifies and briefly describes 
product solutions and territories and is dedicated to the analysis of the solid product, supply analysis, 
demand analysis, analysis of external competition, marketing strategy and life cycles. The resulting 
findings are summarized in the SWOT analysis. The result is market segmentation analysis and 
selection of target groups for the design of major 
and minor tourism products. 
 

 

 

 



Blechová, Eva 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Kvalita služeb jako nezbytná podmínka konkurenceschopnosti hotelu/ 
QUALITY OF SERVICES AS NECESSARY CONDITION OF THE COMPETITIVNES OF THE HOTEL 

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

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

Anotace  
Bakalářská práce analyticky hodnotí současnou úroveň vybraného hotelu a navrhuje oblasti 
zkvalitnění poskytovaných služeb za účelem zvýšení konkurenceschopnosti modelového ubytovacího 
zařízení. V bakalářské práci jsem také uvedla problematiku daného tématu a vymezila jsem základní 
pojmy a jejich definice. Bakalářská práce hodnotí nabídky hotelových služeb včetně finanční a 
technické proveditelnosti a obsahuje výzkumné otázky a odpovědi od dotazovaných. Odpovědi jsem 
získala pomocí vypracovaného dotazníku a následně jsem je analyzovala, z čehož jsem došla k 
závěrečnému výsledku.  
 
Annotation  
This thesis analyticaly evaluates the current level of the selected hotel and suggests a scope for 
improving the quality of services with aim of increasing the competitiveness of the selected 
accomodation facility. The main issues of the topic and the fundamental concepts with their 
definitions are incorporated whitin this work. The bachelor work rates the offerings of accomodation 
facilities, includes the financial and technical feasibilities and contains a research section with 
questions and answers. The answers obtained from a questionnaire were exposed to further analysis 
that led to the final conclusions and findings of this work. 
 

 

Bočkai, Milan 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované  studium 

Bakalářská práce: Založení gastronomického subjektu/ Establishing of the new gastronomic 
subject 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 



Oponent bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 

Anotace 
Práce obsahuje podnikatelský plán týkající se založení nového gastronomického subjektu. Vzhledem k 
tomu, že se tento druh podniku v dnešní době rozvíjí rychlým tempem, nebudou tak přípravy a úvahy 
o založení jednoduché. Takový podnik musí zakladatel velmi důkladně vybavit a zařídit tak, aby byl od 
konkurence dostatečně odlišný a pro zákazníka atraktivní. Po vstupu do EU je podnikání v oblasti 
hotelnictví a pohostinství ještě navíc ovlivněno spoustou souvisejících předpisů a zákonů, kterým 
musí zakladatel podniku věnovat patřičnou pozornost. 
 
Annotation 
The work includes business plan for establishing the new gastronomic subject. Due to that this type 
of business develops rapidly today the preparation and consideration of establishment will not be 
easy. The founder must equip such an enterprise very carefully and he must arrange it so that it can 
differ from the competition and it must be attractive for costumers. After joining the EU the business 
in hotel and gastronomie industry is also influenced by a lot of related regulations and laws to which 
the founder must keep careful attention. 

 
 
Broklová, Eva 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Využití nástrojů marketingového mixu pro zvýšení konkurenceschopnosti 
hotelu/ The use of marketing mix for increase the competitiveness of hotel 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 

Anotace 
Hlavním cílem této bakalářské práce je představení možností zvýšení konkurenceschopnosti 
Interhotelu Moskva s využitím nástrojů marketingového mixu. Tato bakalářská práce je rozdělena do 
dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na důkladný rozbor 
relevantních pojmů. Praktická část diskutuje základní informace o Interhotelu Moskva a poskytuje 
klíčové informace o konkurenci v rámci daného regionu. V reálném prostředí jsou zde aplikovány 
analýzy popsané v teoretické části. Součástí praktické části je i dotazníkové šetření, které se zaměřuje 
na spokojenost zákazníků se službami hotelu Moskva. 
 
Annotation 
The main aim of this thesis is to suggest methods for increase of competitiveness of the Intehotel 
Moskva by using instruments of the marketing mix. This bachelor thesis is dividend into two parts, 
the theoretical and practical. The theoretical part is focused on komplete analysis of selected terms. 



The practical part outlines basic information of the Interotel Moskva and provides key information 
about the competition within the region. In real surrounding also will be applied analysis described in 
the theoretical part. The partical part also includes a questionnaire survey that is orientated on 
customer satisfaction with the services of the Interhotel Moskva. 

 
 
Brychtová, Petra 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Turistické informační centrum. Funkce, vize a skutečnost/Tourist 
Information Centre. Function, vision and reality 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 
 
Anotace 
Cíl práce je komplexní pohled na marketingový mix TIC, s důrazem na pestrost a kvalitu nabídky, na 
možnosti propagačního mixu, postavení v konkurenčním prostředí a vize do budoucnosti. Úvod se 
bude skládat se dvou částí. A to A) Co je to marketing a marketingový mix a jak ho lze aplikovat v 
obchodní společnosti a za B) Profil TICu obecně, kdo je provozuje, jaké problémy z různosti 
provozovatelů vznikají. Stav turistického ruchu v ČR a kdo je řídí, organizuje. Jádro práce – popis 
fungování konkrétní TIC a propagace, včetně plánů do budoucna. Chyby v marketingovém mixu TICu. 
Vlastní přínos k práci. Návrhy nových řešení, která by směřovala k lepší funkčnosti TIC. 
 
Annotation 
The main objective of this project is to provide complex view of marketing mix, with stress on variety 
and quality of the offer, posibilities of promotion mix, position in the rival surroundings and vision for 
the future. Start of the work will consist of two parts. A) What is marketing and marketing mix and 
how to apply them in the business company and B) TIS profile in general, who runs TIS companies, 
what can diversity of supliers cause. Current status of tourism in the Czech Republic, who 
leads/controls and organize tourism. The main part of project – description of the operation and 
promotion of a particular TIC, including plans for the future. Errors/Mistakes in the marketing mix 
TIC. Own contribution to project. Proposals for new solutions, that will lead to better functionality of 
TIC. 
 

 
 

 

 



Budíková, Irena 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Vliv cestovního ruchu na rozvoj územní jednotky /město, obec,stát/ / 
The influence of tourism on the development of territorial units /town, village, region, 
state/ 

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

Oponent bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan 
 
Anotace 
Tématem této bakalářské práce je vliv cestovního ruchu na rozvoj územní jednotky. Územní jednotka 
je poměrně široký pojem, který zahrnuje různě velká území, proto byla zvolena obec se statutem 
města – konkrétně město Vyškov. Předkládaná bakalářská práce se nejvíce zaměřuje na analýzu vlivu 
cestovního ruchu na rozvoj tohoto města. V praktické části je podrobně vymezeno území Vyškova a 
jsou přiblíženy užité marketingové pojmy. Jako nástroj k zjištění vlivu cestovního ruchu na rozvoj 
města slouží dotazníkové šetření, jehož respondenti jsou turisté, kteří navštíví toto město. Součástí 
tohoto oddílu bude i návrh produktového balíčku. 
 
Annotation 
The theme of this bachelor thesis is the influence of tourism on the development of territorial entitis. 
Territorial entity is quite a broad term, that includes various large areas, therefore it will be election 
municipality the status of the community - specifically the city Vyškov. The present bachelor thesis 
focuses on analyzing the most influence on the development of tourism in this city. The practical part 
is defined in the Vyškov are presented used marketing terms. As a tool to determine the effect of 
tourism on the development of the city is a questionaire survey, whose respondents are tourists who 
visit the city. Included in this section will also product package design. 

 
 
Daniluková, Tereza 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Podíl wellness center na provozu hotelů – Středočeský kraj/ The 
proportion of wellness centres on the operation of hotels in the centre of Bohemia 

Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 



Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kritstína Viestová, CSc. 
 
Anotace 
Tématem bakalářské práce je v regionu Středočeského kraje zjistit podíl wellness center na provozu 
hotelů. V práci je proveden průzkum počtu hotelů, které současně provozují wellness centra a nebo 
wellness centra, která poskytují hotelové služby ve Středočeském kraji. Dále je provedeno 
dotazníkové šetření u vybraného provozovatele wellness centra, zjišťující konkrétní situaci daného 
hotelu v oblasti nabízení wellness služeb. Dotazníkové šetření je konstruováno i mezi návštěvníky 
hotelů s wellness centrem. Cílem práce je zmapovat procesy ovlivňující nabízení dalších služeb v 
hotelu, které mají přilákat více hostů a získat konkurenční výhodu vůči dalším hotelům. Jsou to služby 
v oblasti ICT, doprava do hotelu a z hotelu atd. 
 
Annotation 
The aim of this work is to find a part of wellness centres in central region for the operation of hotels. 
In this work has been done the research of count of a hotels, which are currently running wellness 
centres or a centres, which are providing a hotel services in centre region of czech. Further is done a 
questionnaire research by a chosen operator of wellness and a hotel detecting the specific situation 
of the particular hotel in offering wellness services. The 
questionaire research is constructed among visitors to the hotel with a wellness centers. The 
aim of this work is to map the processes affecting the offering other services in the hotel, which has 
to attract more visitors and gain a competitive advantage over other hotels. These 
are services in ICT, transport to the hotel and from the hotel etc. 
 
 

Dašovská, Kateřina 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Využití evropských dotací pro rozvoj cestovního ruchu/ Use of EU funds 
for tourism development 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 
 



 
 

 
 
 
Dospěl, Petr 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční  studium 

Bakalářská práce: Návrh a statistické vyhodnocení dotazníku z oblasti cestovního ruchu/ 

Design and statistical evaluation questionnaire for the tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 



Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 
 
Anotace 
Cílem bakalářské práce je návrh dotazníku z oblasti cestovního ruchu s ohledem na socioekonomické 
předpoklady respondentů a pomocí statistických metod vyhodnotit dotazník a získat potřebné 
informace ke konečné interpretaci. Sekundární zdroje dat využívají stávajících statistických dat z 
webových stránek Českého statistického úřadu a příspěvkové organizace Czech Tourism spadající pod 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Výsledky slouží jako podklad pro vyhodnocení stávající situace 
cestovního ruchu na území České republiky. Z výsledků dotazníkového šetření jsou vyvozeny 
relevantní závěry, které jsou posléze interpretovány. 
 
Annotation 
The aim of this work is the questionnaire design of tourism with regard to socioeconomic conditions 
of respondents, and using statistical methods to evaluate the questionnaire and obtain the necessary 
information for final interpretation. Secondary data sources using existing statistical data from Web 
pages of the Czech Statistical Office, and director of CzechTourism to the Ministry for Regional 
Development. The results serve as a basis for evaluating the current situation of tourism in the Czech 
Republic. The survey results are drawn relevant conclusions, which are then interpreted. 

 
 

Dostálová, Jana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Právní aspekty provozu restaurace a ochrana spotřebitele/ Legal aspects 
of running a restaurant and consumer protection 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce je pojednání o právních aspektech provozu restaurace ve vybra-ných 
oblastech. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na podmínky vyplývající ze živnostenského zákona a na 
povinnosti podnikatele vůči státním orgánům, týkajících se pracovněprávních vztahů. Další 
nejrozsáhlejší část pojednává o hygienických předpisech provozu restaurace. Poslední kapitoly jsou 
věnovány ochraně spotřebitele v restauraci, předpisům týkajících se kouření v restauraci a 
pravomocem vybraných kontrolních orgánů.   
 
 
 
 



Annotation 
This bachelor thesis deals with the legal aspects of running a restaurant in the selected fields. The 
first two chapters focus on the conditions resulting from The Trades Licensing Act and the obligations 
of businessman to state authorities relating to labor-law relations. The other part of the thesis deals 
with the hygienic regulations in the restaurant. The last chapters are dedicated to the consumer 
protection in the restaurant, regulations on smoking in the restau-rants and to the competences of 
the selected control authorities. 

 
 
Dostálová, Klára 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Možnosti podnikat v cestovním ruchu ve vybraných zemích Evropské 
unie/ Options of business in tourism in selected countries of the European Union 

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

Oponent bakalářské práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 
 
Anotace:  
Tato práce si klade za cíl analyzovat legislativní úpravu podnikání v cestovním ruchu ve vybraných 
zemích Evropské unie a zjistit tak výhody a nevýhody podnikání v oboru v těchto státech. Zároveň 
bude jejím cílem také přiblížit vybrané podniky cestovního ruchu v jiných zemích, které se touto 
legislativou řídí, a určit tak nejpreferovanější právní formu. 
 
Abstract:  
This paper aims to analyse legislative business regulations in tourism in particular countries of 
European Union and to find out advantages and disadvantages in line of business in selected 
countries. It also aims to approach particular business of tourism in other countries following this 
legislature and to destine the most preferred legal form. 
 
 

Driečna, Lucia 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Vývoj služeb cestovního ruchu ve městě Banská Bystrica/ Development 
of tourism in the City of Banská Bystrica 



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

Oponent bakalářské práce: doc. PhDr. Martin Klus, Ph.D. 
 
Anotace 
V predkladanej bakalárskej práci sa zaoberám vývojom sluţieb cestovného ruchu v meste Banská 
Bystrica (Slovenská republika). Prvotným cieľom práce je predstaviť Banskú Bystricu ako dôleţitú 
destináciu cestovného ruchu na Slovensku. Hlavnou úlohou je porovnať úroveň sluţieb cestovného 
ruchu v meste pred rokom 1989 a po ňom. Komparácia sa týka hlavne kvality a kvantity 
poskytovaných sluţieb. V návrhovej časti je cieľom naznačiť smerovanie vývoja cestovného ruchu v 
meste v budúcnosti. V záverečnej časti je hodnotený teoretický a praktický význam práce pre autorku 
a pre mesto. 
 
Annotation 
The aim of my Bachelor thesis is to evaluate the development of tourism in the City of Banská 
Bystrica (Slovak republic). My primary purpose is to present the City as an important destination of 
the tourism in the Slovak republic and to compare the services standart offered here until 1989 and 
later on. This comparison consider mainly the quality and quantity of provided service. In the 
recommendation section I would like to point out the prospective direction of city development in 
the future. In the conclusion I propose the final evaluation of theoretical and practical importance of 
the thesis for Banská Bystrica. 

 
 
Dvořáková, Kristina 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Destinační marketingový management/ Destination Marketing 
Management 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Destinační marketingový management“ je analýza stávající úrovně 
marketingového managementu města Brna z pohledu návštěvníků. První část práce obsahuje 
teoretická východiska a vystihuje podstatu dané destinace. Druhá část analyzuje stávající úroveň 
destinačního marketingového managementu města Brna z pohledu návštěvníků, jsou zde zdůrazněny 
především vybrané marketingové rysy řízení destinace města Brna. Ve druhé části jsou také 
sumarizovány získané výsledky z dotazníkového šetření. Poslední část je zaměřena na formulaci 
opatření, které vedou k řešení zjištěných problémů a nedostatků. 



Annotation 
The subject of my bachelor thesis Destination Marketing Management is an analysis of the current 
level of marketing management in Brno city from the visitors' point of view. The first part of my work 
contains theoretical outcomes and describes fundamentals of the chosen destination, and the most 
considerable activities of Brno city are emphasized. The second part analyses the current level of 
destination marketing management in Brno city, especially marketing attributes. This part also lists 
the summarized outcome from the questioners survey. The last part is focused on formulation of 
precautions which lead to the solving of detected problems and defects. 
 
 

Fibichová, Adéla 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Podnikatelský záměr provozu cestovní kanceláře/ Business Plan of 
Operation The Travel Agency 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 
 
Anotace 
Bakalářská práce si klade za cíl vytvořit podnikatelský záměr provozu cestovní kanceláře. V teoretické 
části se zabývá vymezením základních pojmů a definic podle různých literárních zdrojů, dále 
vymezením a popsáním jednotlivých částí podnikatelského záměru a metodami k jejich zanalyzování. 
Praktická část ukazuje profil podniku (jeho zařazení do CZ- NACE, velikost vlastního kapitálu, počet 
zaměstnanců, jeho formu podnikání, oblast působení, atd.), pak také koncepci podnikatelského 
záměru v rámci cestovní kanceláře a vlastní zhodnocení reálnosti a náročnosti naplnění 
podnikatelského záměru. 
 
Annotation 
A goal of this bachelor thesis is to create A Business Plan of Operation The Travel Agency. In the 
theoretical part it will analyze the basic words and definitions according to various literature sources, 
as well as a descrition of individual parts of the business plan.and methods for their analysys. The 
practical part will show the profile of the company (its inclusion in the CZ- NACE, size of equity, 
number of employees, its form of business, its area of operation, etc.), the concept of the business 
plan within a travel agency and my own assessment of reality and meet business plan performance. 

 
 

 

 



Grabec, Jan 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Destinace Brno – město veletrhů/ BRNO THE DESTINATION OF TRADE 
FAIRS 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Ján Orieška, CSc. 
 
ANOTACE 
Bakalářská práce, jejímž tématem je „Destinace Brno - město veletrhů“, je zaměřena zejména na 
rozbor historie a problematiky veletrhů komplexně od mezinárodního měřítka, přes Českou republiku 
až po nejužší oblast Brněnských výstavišť a veletrhů, a to také ve vazbě na návštěvnost a cestovní 
ruch, přičemž přináší autorův názor na danou problematiku zejména z pohledu přínosu veletrhů jako 
takových a jejich směřování v budoucnu. Dále je v této bakalářské práci profilován typický návštěvník 
Brněnských výstavišť a veletrhů a je zde nastíněna také komparace návštěvnosti zásadnějších 
veletrhů, a to v Praze a Brně. 
 
ANOTATION 
The bachelor thesis which theme is the „Brno the destination of trade fairs“, is focused on the 
analysis of the history and the problems of trade fairs in general from the international point of view, 
across the Czech Republic all to the thinnest region of the Brno trade fairs and expositions and also 
with the connection to the attendance and tourism, while defining the authors opinion on the given 
problems exactly from the view via extras from the trade fairs as in general and there routing for the 
future. Further on in this Bachelor thesis is a typical visitor of the Brno trade fairs and expositions 
profiled and there is the outline of the comparison of attendance of more important trade fairs in 
Prague and Brno. 
 

 
Hečková, Adéla 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití GPS navigací v cestovním ruchu/ The use of GPS in tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 



 

 
 
 

Hofman, Aleš 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Vliv památek UNESCO na cestovní ruch regionu Jižní Morava, 
mikroregion Lednicko-Valtický areál/ The effect of UNESCO on tourism of south Moravia 
region, subregion Lednice- Valtice area 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Ján Orieška, CSc. 
 
Anotace 
Cílem práce je zhodnotit současný stav podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu Jižní Morava z 
hlediska vlivu památek UNESCO. Východiskem k dosažení cíle bakalářské práce bude analýza již 



běžně poskytovaných služeb v tomto výše uvedeném regionu ve spojitosti s kulturními památkami 
UNESCO. V této práci budou navrženy další možnosti propagace udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu v oblasti. 
 
Annotation 
The theme of the final work is the analysis of the support of the travel and tourism in the region due 
to cultural UNESCO sights and the possible influence on the microregion. The aim of the work is to 
evaluate current conditions of the subvention of the development of the travel and tourism in the 
Southern Moravia region with the view of the influence of the UNESCO sights. The way out to the 
aim achieving will be the analysis of current providing services in this region with the connection with 
cultural UNESCO sights. In this work there the next chance of promotion of the sustainable tourism in 
this region will be suggested. 
 
 

Holá, Jitka 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Kulturní centrum Semilasso a jeho propagace/KC Semilasso and publicity 

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

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „KC Semilasso a jeho propagace“ je zhodnocení propagace brněnského 
kulturního centra. První část je zaměřena na teorii, zabývá se srovnáním marketingu v oblasti 
kulturního cestovního ruchu s obecným pojetím. Dále charakterizuje profil kulturní destinace od 
historie až po současnost, včetně vlastních propagačních aktivit a plánu na rok 2011. V druhé části je 
vymezeno vnější a vnitřní prostředí destinace, spolu aktuálními trendy komunikačních metod. 
Syntéza těchto podstatných aspektů napomáhá blíže specifikovat pozitiva i negativa procesu 
propagace organizace. V poslední části je zhodnocena vhodnost propagačních aktivit Kulturního 
centra Semilasso a jsou vymezena vlastní doporučení, včetně komplexního řešení nejzajímavějšího 
návrhu. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis: “KC Semilasso and publicity” is to evaluate the promotion 
of the Brno Cultural Centre. The first part includes theory with comparison of marketing in the area 
of cultural tourism with general concept. It characterized the cultural destinations from history to the 
present, including the promotional activities and plans for year 2011. In the second part is a synthesis 
of external and internal environment of destinations, along with the actual trends in personal and 
impersonal methods of communication which are defined positives and negatives of the process of 



promoting the organization. The last part evaluates the suitability of promotional activities of the 
cultural center and they are defined Semilasso´s recommendations, including a comprehensive 
solution to the most interesting proposal. 
 
 

Holcrová, Jana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Agroturistika v České republice/ Agritourism in the Czech republic 

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

Oponent bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 
 
Anotace 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku agroturistiky v České republice. Agroturistika je 
specifická forma cestovního ruchu, která je šetrná k životnímu prostředí a je součástí udržitelného 
rozvoje cestovního ruchu. Agroturistika významně rozvíjí venkov a je zdrojem příjmů pro zemědělce. 
Cílem bakalářské práce je analýza činnosti zvolené agroturistické farmy a na jejím základě navrhnout 
řešení pro zlepšení provozu. Farma je ukázkou toho, jakým způsobem se agroturistika v současné 
době v České republice provozuje. 
V první části je přiblížena situace ve vyspělých zemí, kde je agroturistika na vysoké úrovni a problémy, 
které plynou z provozování agroturistiky. V druhé kapitole je analyzovaná činnost vybrané 
podnikatelské jednotky zabývající se agroturistikou a poslední část je věnována návrhům a 
modelovým řešením provozu. 
 
Annotation 
The bachelor work is aimed at the agritourism in the Czech Republic. It is specific form of the tourism 
which is friendly to our environment and it is a part of the sustainable development of the tourism. 
The agritourism develops the country notably and it is source of incomes for farmers. 
The aim of this work is the analysis of the selected agritourism farm and on that basis to propose 
solutions to improve operation. The farm is an example of how the agrotourism is operating 
currently in the Czech Republic. 
The first part is introduced the situation in advanced countries where the agritourism is on the high 
level and the problems that arise from the operation of the agritourism. The second chapter is 
analyzed activities of a business entity engaged in agritourism and the last part is devoted to 
suggestions and model solutions of the operation. 
 

 

 



Holubová, Michaela 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Zdravá výživa v restauračním stravování/ Healthy nutrition in a 
restaurant boarding 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá zdravou výživou v restauračním stravování. Předmětem bakalářské 
práce je zhodnocení stávající úrovně zdravé výživy ve vybraném restauračním stravování a 
identifikace potřeb stávajících a potencionálních zákazníků této restaurace. 
Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. 
Teoretická část obsahuje dva oddíly. První oddíl je věnován teorii zdravé výživy. Popisuje především 
historický vývoj, nezastupitelné složky potravy a zásady zdravého stravování. 
Druhý oddíl je zaměřen na provoz zdravé výživy v restauračním stravování z teoretického i 
praktického hlediska. 
V praktické části jsou zpracována data z dotazníkového šetření, získaná od potencionálních i 
stávajících klientů dané restaurace do tabulek a grafů. Dále je provedena SWOT analýza vybraného 
restauračního zařízení. 
Závěr práce obsahuje zhodnocení cílů a formulaci opatření, které vedou k řešení zjištěných problémů 
a nedostatků. 
 
Annotation 
This bachelor thesis deals with healthy nutrition in a restaurant boarding. The subject of this bachelor 
thesis is evaluation of current healthy nutrition level of a chosen restaurant boarding and 
identification of current and potential customers' needs in this restaurant. The thesis is divided into 
theoretical and empirical part. 
The theoretical part contains two sections. The first section is dedicated to the healthy nutrition 
theory. It especially describes historical developement, essential nutriton components and healthy 
nutrition fundamentals. The second section is aimed on an operation of healthy nutrition in 
restaurant boarding from both theoretical and practical point of view. 
The empirical part contains questionary survey data evaluation into tables and charts. This data had 
been obtained from current and potential custommers of the chosen restaurant. A SWOT analysis of 
the restaurant had also been made in this part. 
The end of the thesis consists of objective evaluation and formulation of precautions which lead to 
the resolution of detected problems and defects. 

 
 



Hotárková, Zuzana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Webové stránky lázní v České republice – propagace lázeňství/ Websites 
of spas and health resorts in the Czech Republic – the propagation and promotion of 
balneology 

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

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 
 
Anotace 
Předmětem zájmu mé bakalářské práce je propagace lázeňství v České republice pomocí 
webových stránek. Práce obsahuje analýzu a vyhodnocení webových stránek lázní v České 
republice a modelové vytvoření webových stránek lázní. V práci je zahrnut dotazníkový 
výzkum, který zjišťuje požadavky návštěvníků webových stránek. 
 
Annotation 
The main topic of my bachelor thesis is the propagation and promotion of balneology in the 
Czech Republic through the use of websites. The work contains the analysis and evaluation 
of websites of spas and health resorts and involves the creation of model spa web sites. The 
work includes the questionnaire research on requirements of visitors of spa websites. 
 
 

 

 

Hrubý, Karel 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Zlepšení marketingové propagace malých vinařských podniků/ Improving 
marketing promotion of small wine business 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Luděk Machala 



Anotace 
Bakalářská práce se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí a problémy, které vyplývají 
z marketingového řízení malých vinařských firem. V této práci se nachází popis firem a následný návrh 
na zlepšení marketingové propagace, distribuce, ceny a k upevnění postavení na trhu s vínem. 
 
Annotation 
This bachelor of work deals with analysis of internal and external environment and the problems 
arising from the marketing management of small wineries. In this work is a description of the 
company and the subsequent proposal to improve the marketing promotion, distribution, price fixing 
and market position in wine. 
 
 

Hubrt, Michal 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Moderní trendy ve společensko-zábavních střediscích se zaměřením na 
bary/ The modern trends in social and entertainment centres with preoccupation on bars 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 
 
Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá historií a kulturou barů a míchaných nápojů od počátku až po 
současnost a moderními trendy v oboru. Je zaměřena na význam společensko-zábavních  středisek-
barů jako na velmi významnou součást gastronomického řetězce, na význam barů jako podniků se 
speciální atmosférou se zaměřením na kulturní i gastronomický zážitek pro hosta a pro psychické 
uvolnění zákazníka. Tato práce se dále zabývá představením nových trendů a jejich významem pro 
hotelnictví a cestovní ruch.  Dále bych zde chtěl uvést aktuální problémy v daném odvětví a návrhy 
jejich řešení. 
 
Annotation 
Subject of this bachelor thesis is modern trends in social and entertainment centres with 
preoccupation on bars. The focus is on history and culture of bars, mixed drinks and modern trends 
in this field. The aim is to describe significance of a bar as a part of gastronomic string and a bar as a 
spot with unique ambience offering both cultural and gastronomical experience. The goal is to 
introduce new trends in given field and show their contribution to hotel and tourist trade. Finaly I 
would like to discuss actual problems in this field and show my proposals how to eliminate them. 
 

 

 



Huňadyová, Lucie 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Tradice a cestovní ruch, folklor a turismus/ Tradition and tourism, 
folklore and tourism 

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

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Tradice a cestovní ruch, folklor a turismus“ je ukázat na možnosti 
využití tradicí v cestovním ruchu s aplikací na konkrétní příklady skanzenů. První část je zaměřena na 
teorii. V teoretické části je popsána charakteristika tradicí, cestovního ruchu a kulturního cestovního 
ruchu ve spojitosti s produkty lidové kultury, charakteristika lidové kultury a jejích projevů a nakonec 
vše směřuje k pojmu skanzen a jeho významu. V druhé části je popsána praktická stránka. Praktická 
část se soustředí na dva konkrétní skanzeny na Moravě, kde je využit a zhodnocen dotazníkový 
výzkum. V poslední části jsou návrhy jak udržovat tradice a lidovou kulturu ve spojitosti se skanzeny v 
České republice. 
 
Annotation 
The goal of the bachelor thesis "Tradition and tourism, folklore and tourism" is to show the 
possibilities of tradition in the tourism with application to specific examples of open-air museums. 
The first part focuses on the theory. The theoretical part is the description of the tradition, tourism 
and cultural tourism in connection with the products of folk culture, folk culture and characteristics 
of its manifestations, and finally everything points to the koncept of open-air museum and its 
importance. The second part describes the practical side. The practical part will focus on two specific 
museums in Moravia, where it is used and assessed by the survey research. In the last part, I propose 
ways to maintain the traditions and folk culture in conjunction with museums in the Czech Republic. 
 
 

Janošíková, Veronika 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Podnikatelský záměr vytvoření stylové restaurace/ Business plan to 
establish a Stylish Restaurant 



Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 
 
Anotace 
Cílem této bakalářské práce je sestavení reálného podnikatelského záměru zřízení stylové restaurace. 
Jedná se o zaloţení fiktivní restaurace, přičemţ podnikatelský plán je sestaven tak, aby odpovídal co 
nejvíce realitě. Podnikatelský záměr je doplněn odhady, které jsou podloţeny fakty, např. 
předpokládaný obchodní obrat za první rok nebo jak velká část poskytnuté částky bude splacena za 
jeden rok. Součástí jsou taktéţ předvaha, rozvaha a široké spektrum dalších analýz. 
 
Annotation 
This bachelor thesis is focused on building a real business plan to establish a Stylish Restaurant. 
Although the aim is establishing a fictitious restaurant, this business plan is constructed to resemble 
the reality as much as possible. The business plan contains assumptions based on research, e.g. the 
expected turnover in the first year, the amount of money paid to investors in one year. The business 
plan incorporates the balance sheet, balance and other analyses. 
 
 

Janů, Lenka 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Psychologie zákazníka v restauračním zařízení/ Customer psychology in 
hospitality premises 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí 

Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 
 
Anotace 
Předmětem této bakalářské práce je psychologie zákazníka v restauračním zařízení, jejíž principy jsou 
prezentovány na základě srovnání běžných praktik v České Republice a na ostrově Malta. První část 
práce se zabývá vysvětlením interakce mezi zákazníkem a jednotlivými prvky restauračních zařízení, 
které mají schopnost jej ovlivnit; to vše je vysvětleno principy sociální psychologie. Druhá část je 
zaměřena detailněji na rozdíly a popis jednotlivých prvků české a maltské gastronomie a jejich 
vzájemném srovnání. Součástí praktické části je deskripce stávajících přístupů restauračních zařízení 
doplněná o dotazníkové šetření v modelových restauračních zařízeních v České Republice a na 
ostrově Malta. Na základě výsledků tohoto průzkumu v obou zemích je v závěru práce možné 
porovnat postupy restauračních zařízení a následující vztah zákazníka k těmto postupům. 
 
Annotation 
Main focus of this thesis is a customer psychology in hospitality premises. Related principles are 
presented based on a comparison of routine activities and practices of such premises in the Czech 



Republic and Malta. First part of this thesis is an attempt to explain the relationship between 
individuals (customers) and several factors that can influence them while in hospitality premises via 
several social-psychological concepts. Next part examines this relationship in greater detail, mainly 
differences and description of principles of czech and maltese gastronomy. 
The practical part of this thesis includes a description of contemporary practices of hospitanty 
premises supported by both quantitative and qualitative research (questionnaire distrubution) 
conducted in both the Czech Republic and Malta.Based on the findings of this research, it will be then 
possible to compare the processes typical for hospitality premises in both countries and the 
subsequent customer attitudes towards them. 
 
 

Jurka, Jaromír 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Strategická analýza nového subjektu cestovního ruchu v regionu Jižní 
Morava/ Strategic analysis of the new tourism body in South Moravia 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Mellichar 

Oponent bakalářské práce: Ing. Petra Štamfestová 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce je rozbor marketingové a obchodní strategie nového subjektu v regionu 
Jižní Morava. Časově se práce soustředí na období od roku 1994 do současnosti. 
Cílem práce je provést strategickou analýzu nového subjektu cestovního ruchu v regionu Jižní 
Morava. Tato strategie bude zformulována na základě zhodnocení úspěchů i chyb managementu a 
analýzy vývoje trhu v cestovním ruchu (včetně změn, potřeb a požadavků klientů v hotelnictví za 
posledních 16 let). Při tvorbě budoucí strategie bude také zohledněn ekonomický dopad celosvětové 
krize na oblast hotelnictví. 
Závěr práce bude navrhnout obchodní strategii a další směřování subjektu do budoucna. 
 
Annotation 
The theme of this work is the analysis of marketing and business strategie of the new subject in the 
region of South Moravia. Time to work concentrates the period from 1994 to present-day. 
The goal is to make a strategic analysis of the new tourism body in South Moravia. This strategy will 
be formulated based on an assessment of sukces and failures of management and analysis of market 
trends in tourism (including changes and the needs and requirements of clients in the hotel industry 
for the past 16 years). The future strategy will also into account the economic impact of the global 
crisis on the hotel industry. 
The conclusion will be to propose a strategy and future direction of the body in the future. 
 



Klička, Tomáš 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Analýza cebového srovnání vybraného lyžařského střediska v České 
republice a Rakousku/ Price comparison analysis of a chosen ski centre in the Czech 
Republic and Austria 

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ladislava Grochová, Ph.D. 
 
 
Anotace 
Tématem bakalářské práce je cenové srovnání vybraných lyžařských středisek v ČR a Rakousku. Jako 
parametry pro srovnání budou zvoleny dvě střediska v přibližně stejné vzdálenosti od centrálního 
bodu. Tímto bodem bude Brno a srovnávaná střediska budou Harrachov v ČR a Stuhleck. Cílem práce 
bude hledání kritérií pro srovnání dvou lyžařských středisek v ČR a Rakousku, z pohledu cen. Těmito 
kritérii mohou být například ceny vleků, služeb v daném středisku, ceny za stravování, atd.  Hledání 
kritérii pro srovnání a následné vyhodnocení má v praxi pomoci člověku rozhodnout se, které 
středisko je pro něj výhodnější a rozhodnout jaké ze středisek má lepší poměr kvalita/cena. V 
teoretické části bude využito mikroekonomických ukazatelů jako například vývoj cenových hladin. 
Důležitou roli bude hrát také inflace a její změny při cenovém srovnání. Pro srovnání budou využity 
hlavně komparativní metody. Do práce se pokusím také zabudovat vlastní zkušenosti a zkušenosti 
osob, které se s tímto tématem setkávají v praxi. 
 
Annotation 
The theme of my bachelor labour will be the price comparison of two chosen ski centres in the Czech 
Republic and Austria. As the parameters for the comparison will be chosen two ski centres in the 
approximately same distance from a central point. This point will be Brno and the compared ski 
centres will be Harrachov and Stuhleck/Hochkar. The aim of this labour will be finding criteria for 
comparing this centers from the view of prices. These criterias can be costs for lifts, services and 
food. This search should help us finding the centre which is the most advantageous and which has 
the best price/quality ratio. In the theoretical part, microeconomical indicators will be used, for 
example the development of the price levels. An important role will play the inflation and its changes 
in price comparison. For the comparison will be used mainly comperative methods. I will try to build 
my own experiences, and the experinces of other persons involved into this theme, into the labour. 

 
 

 



Kopecká, Kateřina 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Spokojenost hostů s produktem Kongres hotel Jezerka na Seči/ 
Satisfaction guests with product of Kongres hotel Jezerka in Seč 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Ján Orieška, CSc. 

Oponent bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 

Anotace  

Tato bakalářská práce má název Spokojenost hostů s produktem Kongres hotel Jezerka na 
Seči. Mým úkolem v této práci je pomocí stručných teoretických východisek představit hotel 
jako zařízení cestovního ruchu s ohledem na lokalizaci, jeho produkt a klientelu. Praktická 
část se týká zjištění spokojenosti hostů s produktem pomocí dotazníků, vlastním průzkumem 
a analýzou výsledků průzkumu. Na závěr bakalářské práce jsou sepsány návrhy na zvýšení 
spokojenosti hostů s produktem s ohledem na výstupy analýzy.   

Annotation  

This bachelor work has tittle Satisfaction guests with product of Kongres hotel Jezerka in Seč. 
My goal in this work is with brief theoretical citations imagine hotel as tourist facilities 
having regard to the localization, product and clients. A practical part be related to find 
satisfaction guests with product using a quetionnaire, self-exploration and anylysis of survey 
results. In the end of the bachelor work are written suggestions for improving the welfare of 
guests with product with respect to output analysis. 

 

 

Kocfeldová, Eliška 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Historie a současnost gastronomických služeb v České republice/ History 
and Present of Catering Services in the Czech Republic 

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



Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
Anotace 
Tématem mé bakalářské práce „Historie a současnost gastronomických služeb v České republice“ je 
analýza této oblasti a její vývoj. První část je zaměřena na celkový vývoj gastronomických služeb, a to 
jak samostatné gastronomie, tak i pohostinských služeb. Dále pak na stanovení současné 
gastronomie, zážitkové gastronomie a moderních trendů. Ve druhé části  charakterizuji  zkoumané 
prostředí a provádím následnou analýzu v dané oblasti pomocí dotazníků. Tyto dotazníky vyhodnotím 
a pokusím se navrhnout doporučení pro výsledný podnik. 
 
Annotation 
The purpose of my Bachelor's essay called “History and Present of Catering Services in the Czech 
Republic” is to analyse this sphere and its development. The first part is focused on catering services 
development and gastronomy itself but also on the catering industry. It mentions recent 
gastronomical and dinner theatre latest trends.  
In the second part I tried to characterize the observed field and to analyse it by the questionnaire 
survey. The gathered data I shall interpret and make suggestions to the  most favourite facility 
according to the survey. 

 
 
Kubalová, Katarína 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: PODIEL WELLNESS CENTIER NA PREVÁDZKE HOTELOV V OLOMOUCKOM 
KRAJI/ Participation of wellness centres on accommodation in Olomouc region 

Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce je podiel wellness centier na prevádzke hotelov v Olomouckom kraji. 
Cieľom práce je zistenie vplyvu ponuky wellness služieb na ubytovaní, štatistické porovnanie dvoch 
ubytovacích zariadení s touto ponukou a vypracovanie ich SWOT analýzy. Teoretická časť predstaví 
pôvod kúpeľníctva a wellness v Českej republike a poukáže na rozdiely medzi oboma službami. V 
praktickej časti je pohľad na využitie wellness v Olomouckom kraji. Teoretickými východiskami práce 
bude analýza zmeny obsadenosti v daných ubytovacích zariadeniach. Pozornosť bude zameraná na 
názory zákazníkov zistené dotazníkovou formou. 
 
Annotation 
Subject of this bachelor thesis is participation of wellness services on accommodation in Olomouc 
region. The aim is to describe and analyse influence of wellness service offer on demand in two 



accommodation facilities. The focus is on their SWOT analysis and statistical comparison. The 
theoretical part introduces short history of spa and wellness in Czech Republic and shows differences 
between both services. The practical part shows utilization of wellness services in Olomouc region. 
The theoretical input for this thesis is analysis of occupancy changes after introducing the wellness 
service in a given accommodation facility. This will be monitored by questionnaires both among the 
management of the hotel and customers. 

 
 

Květová, Nikola 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Diferenciace, kategorizace a úroveň restauračních služeb města Brna/ 

Differentiation, categorization and level of restaurant services in Brno 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 
 
Anotace 
Bakalářská práce na téma „Diferenciace, kategorizace a úroveň restauračních služeb města Brna“ 
přináší a systematizuje nejnovější poznatky z oblasti gastronomie restauračních zařízení. Práce se 
zabývá historií kategorizace restauračních zařízení v České republice a uvádí nynější doporučení 
rozdělení restaurací. Současně jsou analyzována kritéria hodnocení úrovně restauračních služeb na 
území města Brna a na příkladě modelových podniků je mapován současný stav restauračních 
zařízení. 
 
Annotation 
Bachelor thesis on "differentiation, classification and level of catering services of the city of Brno" 
brings the latest and systematize knowledge of gastronomy restaurants. The work deals with the 
history of the categorization of restaurants in the Czech Republic and provils recommendations to 
the current division of restaurants. At the same criteria were analyzed by assessing the level of 
restaurant service in the city of Brno and the example of business model is mapped to the current 
status of restaurants. 
 
 
Laška, Jakub 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Analýza časových řad vybraných ukazatelů cestovního ruchu/ Analysis of 
time series of selected indicators of tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 
 
 
Anotace 
Předmětem mé bakalářské práce je analýza časových řad vybraných ukazatelů cestovního ruchu. V 
teoretické části jsou popsány základní charakteristiky časových řad, modely časových řad, 
elementární charakteristiky, výběr vhodného modelu trendu, předpovědi pro budoucí vývoj. Dále 
jsou zde popsány ukazatele cestovního ruchu. Konec teoretické části je zaměřen na software 
využívaný pro analýzu časových řad. Praktická část je především zaměřena na modelaci časové řady, 
určení správného modelu trendu, očištění časové řady od jednotlivých složek. Je zde testována 
statistická významnost pro daný model a konstrukce předpovědi na základě exponenciálního 
vyrovnání s lineárním trendem. 
 
Annotation 
The subject of my thesis is the analysis of time series of selected indicators of tourism. The 
theoretical part describes the basic characteristics of time series, time series models, the elemental 
characteristics, choice of trend model, predictions for future developments. It further describes the 
characteristics of tourism. After the theoretical part focuses on software used for analysis of time 
series. The practical part is mainly focused on modeling time series model is the correct trend, 
adjusted time series from individual components. There is a test of statistical significance for the 
model structure and predictions based on exponential smoothing with the linear trend. 

 
 
 

Laurenčíková, Zuzana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Zajímavosti vinařské mikulovské podoblasti/ Tourist attractions of wine 
industry subarea of Mikulov 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: Ing. Luděk Machala 
 
 
 



Anotace 
Cílem práce je zorganizovat a naplánovat zájezd po zajímavostech mikulovské vinařské podoblasti. 
Tento zájezd poskytne turistům možnost poznat zdejší krásnou přírodu a historické památky. 
Seznámím čtenáře s historií těchto destinací. Vymyslím animace, které zájezd oživí. Pomocí dotazníku 
zjistím, jaký by byl o tento zájezd zájem. Sestavím SWOT analýzu a posoudím možné slabé stránky a 
hrozby. Dopodrobna rozeberu možnost realizace zájezdu. 
 
Annotation 
The aim of this bachelor thesis is to plan and organize conducted tour with focus on curiosities of 
viticultural subregion of Mikulov. This package tour offers the possibility to get to know local 
environment and historical landmarks. I will introduce short history of these landmarks and create 
amusing animation program. The interest in this tour will be monitored by questionnaire. Finally, I 
will make a SWOT analysis where I will show weaknesses and threats and discuss the possibility of 
realization of this excursion. 
 
 

 

Malá, Radka 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Podíl wellness center na provozu hotelů – kraj Vysočina/ The proportion 
of wellness centres on the operation of hotels in the Region Vysocina 

Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 

Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
 
Anotace 
Tématem bakalářské práce je Podíl wellness center na provozu hotelu v kraji Vysočina. Jednoznačný 
trend je umožnit návštěvníkovi hotelu různé formy relaxace. Je odklon od pouhých fitness k wellness 
službám. Také tradiční lázeňská centra se snaží lákat návštěvníky-samoplátce, kteří částečně využívají 
lázeňské procedury v kombinaci s wellness službami přímo v hotelu. V této práci budou analyzovány 
hotely v kraji Vysočina, které současně provozují wellness centra. Ve vybraném hotelu bude 
provedeno dotazníkové šetření, budou identifikovány potřeby zákazníku wellness zařízení a bude 
vymezen podíl návštěvnosti hotelu, z důvodu využití wellness služeb. Cílem této práce je identifikovat 
potřeby zákazníků se zaměřením na wellness služby. 
 
Annotation 
The theme of my bachelor thesis is to share wellness centers in the operation of hotels in region 
Vysocina. A clear trend is to allow the visitor to the hotel various forms of relaxation. It is moving 
away from just fitness to wellness services. Also, traditional spa center is trying to lure visitors, self-



payers, who used some spa treatments combined with wellness services in the hotel. In the bachelor 
thesis will be analyzed the hotels in Region Vysocina, also operates the wellness center. The selected 
hotel will be conducted survey will identify customer needs and wellness facilities will be determined 
in proportion of hotel visitors, due to the use of wellness services. The aim of the bachelor thesis is to 
identify customer needs with a focus on wellness centers. 
 
 

Marková, Gabriela 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingový průzkum – analýza zájmu o odborné kurzy v rámci 
celoživotního vzdělávání oboru hotelnictví a cestovního ruchu/ Marketing Research – 
Analisis Of Interest In Training In The Context Of Lifelong Learning In Hotel's And Tourism's 
Domain 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 
 
Anotace 
Bakalářská práce se zabývá výzkumem zájmu o oblast celoživotního vzdělávání v rámci oborů 
hotelnictví a cestovní ruch prostřednictvím realizovaného marketingového průzkumu. Marketingový 
průzkum je zaměřen na zjištění zájmu, potřeb, preferencí potencionálních účastníků kurzů, jenž by 
mohl být obsahem nabídky celoživotního vzdělávání v oboru hotelnictví a cestovního ruchu Vysoké 
školy obchodní a hotelové. Teoretická část je literární rešerší poznatků souvisejících s tématem 
(celoživotní vzdělávání, motivace ke vzdělávání). V empirické části je popsán výzkum práce a 
analyzována stávající nabídka kurzů pro potencionální uchazeče o celoživotní vzdělávání v oboru 
hotelnictví a cestovního ruchu pomocí analýzy dokumentů a dotazování vybraných skupin 
respondentů. 
 
Annotation 
The goal of this bachelor thesis is to find motivation for further (lifelong) learning in subjects related 
to hotel and tourism management through realization of marketing research. Marketing research is 
aimed to find interest, demand, preference of potential training participants that would be a subject 
of lifelong learning offer in hotel's and tourism's domain at College of Business and Hotel 
Management. The theoretical section contains literature search which is related to topic (lifelong 
learning, motivation to education). In empiric section, the research of this thesis is described and 
current offer of training for potential applicants of lifelong learning in hotel's and tourism's domain is 
analyzed with the aid of documents analysis and questionnaire survey of selected groups of 
respondents. 
 



Mizerová, Karolína 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Možnosti rozvoje lidských zdrojů ubytovacího zařízení s ohledem na 
typickou klientelu hotelu/ Possibilities for developing human resources accommodation 
with respect to the typical hotel clients 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 
 
Anotace 
Cílem bakalářské práce je navrhnout schéma rozvoje lidských zdrojů hotelu Avanti s ohledem na 
typickou klientelu tohoto hotelu. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je analýza současného stavu 
přístupu k rozvoji lidských zdrojů v hotelu Avanti a návrh možnosti další strategie realizace lidských 
zdrojů (RLZ). Zároveň bude provedeno šetření zjišťující profil typického klienta hotelu a jeho 
očekávání od hotelového personálu. Pomocí dotazníkového šetření bude provedena analýza 
vzdělávacích potřeb u vybraného segmentu personálu hotelu. Výsledky jsou následně konfrontovány 
s představami středního/vyššího managementu hotelu, který má RLZ ve své kompetenci. Z 
výsledných návrhů bude sestavena projektová fiše, která na základě provedeného dotačního auditu 
vytipuje vhodné zdroje financování dalšího vzdělávání personálu hotelu Avanti. Návrh rozvoje 
lidských zdrojů bude v závěru diskutován s ohledem na potřeby typického klienta hotelu Avanti. 
 
 
 
Annotation 
The aim of this bachelor thesis is to project scheme of human resources (HR) development in Avanti 
hotel with regard to a typical goodwill of this particular hotel. The tool of achieving this aim is a 
contemporary analysis of access stage to HR development in this hotel and suggestion of the next 
possible strategy in HR implementation. At the same time it will be realized an inquirement to find 
profile of typical hotel guest and his expectations from hotel employees. By the help of questionnaire 
inquire, an analysis of chosen segment of employees educational needs will be prepared. 
Consequently the results are going to be confronted with perceptions of the upper management 
which is responsible for HR development. From final proposals there will be arranged a project fiche, 
which will tip out a suitable source of financing the next educating of employees in Avanti hotel. The 
project of developing HR will be discussed in the end of this thesis with regard to demand of typical 
guest of this particular hotel. 
 
 

 



Navrátilová, Věra 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Doporučení ke zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům 
minipivovaru Pegas/ RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF CUSTOMER 
SERVICE MICROBREWERY PEGAS 

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

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
Anotace 
Cílem bakalářské práce na téma Doporučení ke zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům 
minipivovaru Pegas je prozkoumat stávající situaci Minipivovaru Pegas a navrhnout jeho 
marketingovou strategii pro další období, obzvlášť se zaměřením na poskytované služby zákazníkům. 
První část práce je tvořena teoretickým přehledem problému marketingu, historií, činností pivovaru a 
tvorby marketingové strategie. Druhá část je zaměřena na analýzu stávající situace a stávající 
marketingové strategie Minipivovaru Pegas a následně na navržení další marketingové strategie pro 
další období. 
 
Abstract 
Aim of this work on recommendations to improve the quality of customer service Pegas 
microbrewery is to examine the current situation and propose Pegasus brewery's marketing strategy 
for the next period, particularly focusing on customer service. The first part consists of theoretical 
overview of marketing, history, brewery operations and creating marketing strategies. The second 
part focuses on the analysis of the current situation and current marketing strategies Pegas 
microbrewery and then to propose other marketing strategies for the future. 

 

Nejezchleb, Jiří 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Návrh marketingové komunikace společnosti Compex, s.r.o./ Marketing 
proposal communications company Compex s.r.o. 

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

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



Anotace 
Cílem bakalářské práce je návrh zefektivnění marketingové komunikace v dané společnosti a 
tím lepší prodejnost produktů. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je analýza současného stavu 
firmy, její produkty, prezentace firmy a zákazníci. Zároveň bude provedeno šetření profilu 
zákazníka, na co daný produkt potřebuje. Pomocí dotazníkového šetření bude provedena 
analýza, kde nejraději zákazník nakupuje a proč. Z výsledků dotazníkového šetření vyplyne, 
na jakou část se musí manažeři zaměřit, aby byla co nejlepší prodejnost firmy. Výsledky 
budou následně prodiskutovány s předními manažery firmy. 
 
Annotation 
The aim of this bachelor thesis is to project improvement marketing communication in the 
company and better sales products. Tool to achieve this aim is analysis current state 
company, products, company presentation and customers. At the same time it will be 
realized profile customer, what the product needs. By the help of questionnaire inquire an 
analysis, where customers favorite shopping and why. From results questionnaire inquire 
emerges on what part managers must look, that will the best sale in company. Results will 
be discussed with the leadership of company. 
 
 

Němečková, Monika 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Propagace cykloturistiky v České republice / The Promotion of Cycling in 
the Czech Republic 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 

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

Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Propagace cykloturistiky v České republice je zmapování 
stávajících nabídek propagace cykloturistiky. Nástrojem k dosažení určitého cíle je rozbor 
současné struktury cykloturistiky a návrh možností na rozšíření nynějších nabídek. První část 
je zaměřená na odbornou stránku věci. Chci v této části nastínit možnosti propagace, její 
pozitivní vliv. V druhé části se věnuji jednotlivým možnostem propagace, jako jsou projekty, 
sportovní akce a vymezování pojmů spjatých s cyklistikou. V poslední části jsou předneseny 
návrhy na zkvalitnění propagace cykloturistky v České republice. 
 
Annotation 
The main goal of the presented Bachelor Thesis entitled “The Promotion of Cycling in the 
Czech Republic” is to get an overview of the current promotion offers in cycling. The tool to 
achieve this planned goal is to analyze the structure of present offers and propose 
improvements and extensions to the actual state. The first part focuses on the description 
over this situation from the professional side. In this part I would like illustrate the 



possibilities of promotion and its positive influence. In the second part pursuing on by 
dealing with individual possibilities of promotion, such as projects and sporting events as 
well as by defining terms and concepts, which are related to cycling. In the final part of the 
Bachelor Thesis, the proposal for improvements of the promotion of cycling in the Czech 
Republic is also presented. 
 

Neporová, Beáta 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Psychologický význam reklamy na zákazníka cestovní kanceláře/ 
Psychological importance of advertising to the customer agency 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr- Bc. MiladaKrejčí 

Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 
 
Anotace 
Předmětem této bakalářské práce je význam reklamy pro dva odlišné segmenty zákazníku 
cestovních kanceláří. Práce se bude zabývat působením reklamy, jak vytvořit atraktivní 
reklamu, marketingovým významem reklamy, formami reklamy a jejich vlivem. Kapitola 
bude vyčleněna zákazníkovi a psychologickému vlivu reklamy. Bude vycházet z 
dotazníkového šetření dvou segmentů rozdělených do skupin mladí od 18 do 30 let a lidí nad 
50 let. Následné zjištění jejich preferencí je zaznamenáno do tabulek a grafů. 
 
Summary 
The subject of this thesis is the importance of advertising for two different segments of 
travel agency customers. The paper will address the effects of advertising, how to create 
attractive advertising, marketing importance of advertising, forms of advertising and its 
effects.This chapter will be devoted to customer´s and psychological impact of advertising. It 
will be based on the survey segments which are divided into two groups of young people, 
one from 18 to 30 years and the second one over 50 years. Subsequent findings by their 
preference is recorded in tables and graphs. 
 
 

Odehnalová, Kateřina 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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



Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Globální distribuční systémy Amadeus a Galileo/ Global distribution 
systems Amadeus and Galileo 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 
 
 
Anotace  
Předmětem bakalářské práce Globální distribuční systémy Amadeus a Galileo je porovnání 
rezervačních systémů a následný přehled pouţitelnosti rezervačních systémů v cestovní kanceláři. 
Tyto dva systémy budou porovnány z uţivatelského hlediska a na základě výsledků dotazníkového 
šetření bude určen ten systém, který se v cestovních kancelářích vyuţívá více. Cestovní kanceláře a 
agentury budou náhodně vybrány. Další část práce se zaměří na vzájemné porovnání systémů Galileo 
a Amadeus. Poslední část bude obsahovat shrnutí zjištěných skutečností a následné doporučení 
pomáhající k zlepšení systémů.  
 
 
 
Annotation  
The goal of the submitted bachelor thesis: Global distribution system Amadeus and Galileo is to 
compare the reservation system and then review the applicability of reservation systems and travel 
agency. These two systems are compared from the user's perspective and based on the survey 
results will be determined by the system that travel agencies use more. Travel Agents will be 
randomly selected. In another part of the work will focus on the confrontation of systems Galileo and 
Amadeus. The last section will contain a summary of the findings and subsequent recommendations 
to help improve the systems. 
 
 

 

 

Orel, Jakub 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Návrh a realizace webových stránek poskytovatele cestovního ruchu/ 
Travel Provider‘s Website Design 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 



Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 
 
Anotace 
Moje bakalářská práce „Návrh a realizace webových stránek poskytovatelů služeb cestovního ruchu“ 
je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. V první, teoretické části popíšu vztah 
odvětví cestovního ruchu a počítačové sítě Internet: jak historii, tak i současnost. V druhé, praktické 
části splním úkol zadaný pro tuto část – zhodnotím webové stránky jednoho konkrétního subjektu z 
oboru hotelnictví, navrhnu možnosti zlepšení a v závěru vytvořím samotnou webovou prezentaci, 
kterou bude daný subjekt využívat namísto své stávající. Tato nová verze bude přiložena na 
kompaktním disku. 
 
Annotation 
My Bachelor Thesis “Travel Provider‘s Website Design” is divided into two main parts – The 
Theoretical and The Practical Part. In the first part, I will describe relationship of Travel Business and 
the Internet, history and recent status. The goal of The Practical part will be my rating of one 
concrete subject’s website, to suggest improvements and finally to create a new version of website. 
Subject will be using my newly created presentation instead of its recent one. The new version will 
be attached. 
 

 

Pacasová, Táňa 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza vybraných služeb cestovního ruchu se zaměřením na zahraniční 
klientelu a cizince žijící ve městě Brně/ Analysis of certain services of tourism with a view 
to foreign customers and foreigners living in the city of Brno 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 
 
ANOTACE 
Tato bakalářská práce pojednává o sluţbách cestovního ruchu, zaměřených především na zahraniční 
klientelu a cizince ţijící na území města Brna. Zahrnuje analýzu příleţitostí pro zkvalitnění sluţeb pro 
zahraniční zákazníky v cestovním ruchu. Formuluje návrhy směrem k subjektům, které sluţby 
cestovního ruchu ve městě Brně vytváří a nabízí. 
 
ANNOTATION 
This thesis deals with services of torusim focused on foreigner clients and incomers living in Brno. It 
includes analysis of occasions for improving the quality of services for external consumers in travel 



industry and formulates suggestions towards subjects that forms and offers tourism/tourist services 
in Brno. 

 
 

Palbuchtová, Petra 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Agroturistika/ Agrotourism 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 
 
Agroturistika 
Cílem práce je objasnit postavení a význam agroturistiky jako součást turismu na jižní Moravě, 
možnosti jejího růstu. V práci jsou uvedena východiska k řešení problematiky – pojem agroturistika, 
současný stav a postavení agroturistiky v ekonomice (hospodářství světovém i českém). Další kapitola 
se zabývá analýzou současného stavu rozvoje agroturistiky na jižní Moravě, na základě sekundárních 
a vybraných primárních údajů. Na základě výsledků analýzy SWOT jsou navrhnuté směry rozvoje 
agroturistiky na jižní Moravě. 
 
Annotation             
The aim is to clarify the status and importance of agritourism as part of South Moravia, the 
possibilities of growth. The paper presents a basis for solving the problem - the concept of 
agritourism, the current status and position in the agro-economy (the global economy and Czech). 
Another chapter analyzes the current state of agritourism in South Moravia, on the basis of selected 
primary and secondary data. Based on the results of the SWOT analysis are suggested guidelines for 
the development of agritourism in South Moravia. 
 

 

Pantůčková, Alena 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Webové stránky hotelů v České republice, jejich klady a zápory/ 

Strengths and weaknesses of hotel’s web pages in the Czech republic 

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



Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Ing. Miloš  Šeda,Ph.D. 
 
Anotace 
Bakalářská práce „Klady a zápory webových stránek hotelů v České republice” se zabývá 
problematikou užití marketingových nástrojů, a to zejména vzhledem k moderním technologiím - 
Internetu. První část práce je věnována teoretickému úvodu dané problematiky. Praktická část 
následně kriticky diskutuje vybrané webové stránky konkrétních hotelů.  
Využitím kriteriálního hodnocení jsou nastíněny slabé a silné stránky jednotlivých webových 
prezentací a závěr práce představuje návrh optimálního řešení internetové prezentace hotelů. 
 
Annotation  
This bachelor thesis “Strengths and weaknesses of hotel’s web pages in the Czech republic“ is based 
on the problems regarding the use of the marketing tools, especially the modern technologies, like 
the Internet. 
The first part of this thesis introduces the theoretical background of the relevant topic. The second 
part is than analyzing and comparing particular web pages of selected hotels. 
In the conclusion the thesis is comparing strengths and weaknesses of particular web presentations 
based on a critical evaluation, describing differences and presenting the concept of an optimal 
solution. 
 
 

Paulas, Karel 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

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

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 
 
Anotace Bakalářské práce 
Tématem mé bakalářské práce je vytváření balíků hotelových služeb. Práce je rozdělena do dvou 
částí. V první, teoretické části budou definovány pojmy hotel, služba, hotelová služba, hotelový 
marketing, marketingový mix, SWOT analýza a řekneme si, čím je ovlivňováno množství a kvalita 
balíků hotelových služeb v hotelu. Ve druhé části budou analyzovány balíky hotelových služeb a také 
získaná data ve třech hotelech nacházejících se ve stejném makroekonomickém prostředí, ve městě 
Brně.  Provedu vyhodnocení jednotlivých analýz a věnuji se také návrhům a doporučením jednotlivým 
hotelům. Navrhnu možnosti vytváření nových balíků hotelových služeb, včetně dalších aktivit pro 
hotelové hosty. V závěrečné části zhodnotím naplnění cílů a dílčích cílů mé práce a zhodnotím přínos 
bakalářské práce. 
 



Synopsis of the Bachelor thesis 
The theme of my bachelor thesis is the creation of packages of hotel services. The work is divided 
into two parts. In the first, the theoretical part will be defined the concepts of hotel, service, room 
service, hotel marketing, marketing mix, SWOT analysis, and we'll tell you what is influenced by the 
quantity and quality of the packages of hotel services in the hotel. In the second part will be analyzed 
packages hotel services and also obtained data in three hotels located in the same macro-economic 
environment, in the city of Brno will do an assessment of the individual analyses and I also proposals 
and recommendations to the individual hotels. I suggest the ability to create new packages of hotel 
services, including additional activities for the hotel guests. In the final part of the size the fulfilment 
of the objectives and targets, and my work size the contribution of the Bachelor thesis. 
 
 

Pavlicová, Marie 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Dopady hospodářské krize na cestovní ruch v Nizozemsku/ The Impacts 
of the Recession Crisis on the Tourist Industry in the Netherlands 

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

Oponent bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan 
 
Anotace 
Předmětem a cílem bakalářské práce je analýza dopadů hospodářské krize na cestovní ruch v 
Nizozemsku. 
V první části práce se zabýváme obecně cestovním ruchem a jeho začleněním v hospodářství. 
Zdůrazňujeme přínosy, které rozvoj cestovního ruchu přináší a analyzujeme trendy a vize v cestovním 
ruchu v Nizozemsku. 
Ve druhé části se zaměřujeme na světovou krizi a její vliv na cestovní ruch. Součástí je i analýza 
dopadů krize na cestovní ruch v Nizozemsku v období 2007 - 2010.  
Ve třetí části se zabýváme případovou studii hotelu Paleis v Haagu. Ověřujeme dopady krize na tento 
podnikatelský subjekt, který zaznamenal pokles obsazenosti promítající se do snížení tržeb ve 
sledovaném období. Využíváme nástroje marketingového mixu. Cílem této práce je analyzovat 
dopady světové krize na odvětví cestovního ruchu v Nizozemsku a na vybraný hotel. 
 
Annotation 
The subject of the bachelor thesis is the impact of the economic crisis on the tourism industry in the 
Netherlands. 
In part one I am dealing with tourism industry in general and its integration in the economy. 
I am emphasising the contributions which development of tourism industry brings and examining the 
trends and conception in the tourism industry in the Netherlands.  



In part two I am focusing on the world crisis and its impact on tourism industry. Analysis of the 
impact of the crisis on the tourism industry in the Netherlands during the period 2007 -2010 forms 
part of part two. 
In part three I am dealing with the case study of the Paleis hotel in the Hague. I am verifying the 
impact of the crisis on this business entity and finding the occupancy decline which was reflected in 
decline of receipts during the period observed. I am using the marketing mix tools.  
The goal of this thesis is to analyze the impact of the world crisis on the field of the tourism industry 
in the Netherlands and the hotel I have selected. 
 
 

Pernicová, Lucie 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Podnikatelský záměr vytvoření mezinárodní restaurace/BUSINESS PLAN 
TO CREATE INTERNATIONAL RESTAURANT 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 

Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
Anotace 
Cílem práce je vytvořit fiktivní mezinárodní restauraci, která bude mít potenciál se prosadit v 
konkurenčním, podnikatelském prostředí. Práce je zaměřena na poskytnutí srozumitelného návodu k 
sestavení podnikatelského plánu nově zavedené fiktivní mezinárodní restaurace. 
Teoretická část se bude věnovat obecným poznatkům z dané oblasti. V praktické části bude 
zpracován kompletní podnikatelský plán založení mezinárodní restaurace. 
 
Annotation 
The goal is to create a fictitious international restaurant, which has the potential to thrive in a 
competitive, entrepreneurial environment. The work is aimed at providing understandable 
instructions to build a business plan recently introduced by a fictitious international restaurant. The 
theoretical part will be devoted to general knowledge in the field. The practical part will be prepared 
a complete business plan for establishing an international restaurant. 
 
 

Pitrocha, David 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 



Bakalářská práce:  Infrastruktura aquaparků, bazénů a koupališť v Jihomoravském kraji / 

Infrastructure of water parks and swimming pools in South Moravia 

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

Oponent bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 
 
Abstrakt  
Cílem této bakalářské práce nesoucí název „Infrastruktura aquaparků, bazénů a koupališť v 
Jihomoravském kraji“ je zhodnotit současný stav infrastruktury aquaparků, bazénů a koupališť v 
Jihomoravském kraji (počet objektů, jejich parametry, provoz, využití). V první části této práce jsou 
vymezeny teoretické pojmy týkající se zejména infrastruktury dané problematiky v cestovním ruchu. 
Druhá praktická část se zaměřuje na Jihomoravský kraj a jeho současné aquaparky, bazény a 
koupališťe s důrazem na Brno a blízké okolí. Ve třetí části pak zhodnotím jednotlivé objekty v oblasti 
vodních aktivit a uvedu návrhy pro jejich zlepšení provozu a další rozvoj. Zvýšená pozornost bude 
věnována aquaparkům (charakteristika, vznik, provoz, provozovatel). Vše je zpracováno na základě 
získaných informací a podkladů charakterizující klady a zápory u vybraných objektů. 
 
Abstract  
The purpose of this bachelor work entitled "Infrastructure water parks, swimming pools in the South 
Moravian region is to evaluate the current state of infrastructure, water parks, swimming pools in 
the South Moravian region (number of objects, their parameters, operation, utilization). In the first 
part of this work are defined theoretical concepts concerning the issue of infrastructure especially in 
tourism. The second part focuses mainly on the South Moravian region and his current water parks, 
swimming pools with an emphasis on Brno and the surrounding area. The third part will evaluate 
each object in the water activities and bring their suggestions for improving the operation and 
further development. Increased attention will be paid to water parks (charakteristic, creation, 
operating, operator). Everything is prepared on the basis of information and documents describing 
the pros and cons of selected objects. 
 
 
 
 

Polanská, Dominika 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Podíl wellness center na provozu hotelů – hlavní město Praha/ Share 
wellness centers in hotel operations –Prague 

Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 



Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
 
Anotace  
Bakalářská práce „Podíl wellness center na provozu hotelů“ se zabývá analýzou současného stavu 
lázeňství a wellness provozu v Praze, průzkumem počtu hotelů, které současně provozují wellness 
centra a zmapováním procesu vyuţití lázeňských procedur v kombinaci s wellness sluţbami přímo v 
hotelu. Na základě této analýzy a zjištěných skutečností obsahuje návrh, jak zvýšit návštěvnost 
hotelu, který současně nabízí wellness sluţby.  
 
Annotation  
The Bachelor thesis „Share wellness centers in hotel operations“ deals with the analysis of the 
current state of spa and wellness operation in Prague, the survey of hotels that currently operate a 
wellness centers and the mapping process using of spa treatments combined with wellness services 
in the hotel. Based on this analysis and the findings suggests how to increase number of visitors in 
the hotel that also offers wellness services. 
 
 

Považan, Jakub 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Potenciál industriálních památek na Slovensku a jeho využití/ Potencial 
of industry landmark of Slovakia and its usage 

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

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Ján Orieška, CSc. 
 
Anotácia:  
Témou bakalárskej práce je Potenciál industriálnych pamiatok na Slovensku. Práca sa zaoberá ich 
aktuálnym stavom vyuţitia v cestovnom ruchu. Rozoberá ponuku cestovných kancelárii v oblasti 
industriálnych pamiatok na Slovensku. Sústreďuje sa na webovú a marketingovú prezentáciu 
vybraných industriálnych pamiatok. Je navrhnutý a vypracovaný produkt s vyuţitím industriálnych 
pamiatok. Skúma ponuku industriálnych pamiatok pre poľských a českých turistov.  
 
Annotation:  
The theme of the bachelor thesis is Potential of industry landmarks in Slovakia and its utilization. 
Thesis deals with their actual aspect of utilization in tourism. Analyse the offer of travel agencies in 
the ambit of industry landmarks in Slovakia. Focuses on web and marketing presentation of the 
chosen industry landmarks. It is proposed a worked up product uses industry landmarks. Investigate 
the offer industry landmarks for Poland and Czech tourists. 
 
 



Rosecký, Václav 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Hotelové rezervační systémy/ Hotel reservation systems 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. 
 
Anotace: 
Bakalárské práce „Hotelové rezervacní systémy“ se zabývá charakteristikou rezervacních systému. V 
první cásti bakalárská práce mapuje historii a vývoj systému. Dále je zde rec o jejich následném 
rozvoji a soucasných trendech ve vývoji rezervacních systému. V druhé cásti, praktické, budu 
pracovat s vlastním zhodnocením jednotlivých, mnou vybraných rezervacních systému, kde bude 
porovnání rezervacních systému využívaných vybranými hotely z celé Ceské Republiky. V poslední 
cásti je práce zamerena na dotazníkové šetrení mezi hotely využívající rezervacní systémy. 
 
Annotation: 
Bachelor thesis "Hotel reservation systems" deals with the characteristics of reservation systems. The 
first section describes the history and development of systems. There is also talk of their future 
development and current trends in the development of booking systems. In the second part, 
practical, I will work with their appreciation of my choice reservations systems where will be 
compare selected reservations systems used by hotels from the whole Czech Republic. In the last 
part of the work is focused on a survey of hotels using the reservation systems. 
 

Rudiš, Viktor 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Ekonomická analýza vybraného restauračního zařízení/ Economic 
analysis of selected a restaurant 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 
 
Anotace 
Tato práce bude v úvodní teoretické části zaměřena na seznámení a všeobecné popsání společného 
stravování z hlediska cestovního ruchu. Dále bude popsán restaurační provoz a vysvětleny pojmy s 



ním související. V analytické části po konzultaci s majitelem a provozním daného podniku bude 
zjištěno současné ekonomické postavení podniku včetně rentability a ziskovosti za rok 2010 a 
postavení podniku na trhu v dané oblasti. Restaurace bude zároveň představena a bude poukázáno 
na  všechny služby, které nabízí svým zákazníkům. Návrhová část se zaměří na možnosti reinvestice 
služeb v restauraci v zájmu zkvalitnění služeb. Reinvestice se bude týkat výstavby zimní, která by 
pomohla zefektivnit celkový provoz restaurace a její image. 
 
Annotation 
This work is in the introductory theoretical part focused on the introduction and general description 
of catering for tourism. In addition, the restaurant operation will be described and explained the 
concepts related to it. In the analytical part of the consultation and working with the owner of the 
company is found to the current economic status of the company, including the viability and 
profitability in 2010 and standing firm on the market in the area. The restaurant will also be 
introduced and pointed to all the services offered to its customers. Forms part will focus on the 
possibility of reinvestment in the restaurant service in order to improve services. Reinvestment will 
involve the construction of winter, which would help streamline the overall operation of the 
restaurant and its image. 

 
 

Slezáčková, Jana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Organizování zájezdů – právní aspekty/ Tour Organizat ion – Legal 
Aspects 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 
 
Anotace 
Tématem Bakalářské práce je stanovit stěţejní právní vztahy v cestovním ruchu, které ovlivňují tvorbu 
zájezdu. V první části jsou popsané činnosti spojené s přípravou zájezdu. Jde zejména o sjednání 
cestovní smlouvy, moţnost odstoupení od smlouvy, ochranu spotřebitele, dohodnutí smluvních 
podmínek mezi podnikatelem a spotřebitelem a v neposlední ředě problematiku pojištění. Součástí 
autorské činnosti mojí bakalářské práce je vyhledání vhodné literatury. V druhé části se zaměřím na 
způsoby pojištění, provedu průzkum ve vyuţívání pojištění a reklamací. 
 
Annotation 
The aim of this bachelor’s thesis is to identify the main legal relations that exists in the area of 
tourism and that affect the process of tour organization. In the first part the process of tour 
organization, the possibility to withdraw from the contract, the consumer protection, the terms of 



contract and last but not least issues related to the insurance are described. The second part is 
focused on selected practical issues, for example insurance and its functioning in practice and the 
question of warranty claims. 
 
 

Smetanová, Zuzana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Možnosti rozvoje cestovního ruchu mikroregionu Novoměstsko/The 
possibility of development of tourism in the microregion of Novoměstsko 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan 

Oponent bakalářské práce: prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. 
 
Anotace 
Tématem bakalářské práce jsou možnosti rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Novoměstsko. 
Práce operuje s jednotlivými již uskutečněnými projekty v oblasti a na základě toho hodnotí současný 
stav podpory rozvoje v mikroregionu. Provedená komparativní analýza je zaměřená na srovnání 
projektů v Novoměstsku s okolními projekty seskupujících se především v oblasti Bystřicka a 
Pernštejnska. Na tuto analýzu navazuje také provedený terénní průzkum, který si klade za cíl 
zhodnotit projekty a především jejich vliv na rozvoj Novoměstska z pohledu obyvatel i veřejné správy. 
Dotazování je provedeno jak u klíčových aktérů veřejné správy tak u obyvatel sledované oblasti. 
Jedním z cílů a také ústředních výstupů celé práce je marketingový plán, který diskutuje s možností 
dalšího rozvoje cestovního ruchu v celé studované oblasti a navrhuje vhodný model financování 
rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu s jasnými implikacemi pro praxi. 
 
Annotation: 
The tehme of my bachelor thesis is the possibility of development of tourism in the microregion of 
Novoměstsko. The work deals with particular projects which have already been carried out in the 
area and on the basis of that it evaluates the currents state of the support of this development in the 
microregion. The komparative analysis which was done is focused on the comparison of the projects 
carried out in Novoměstsko and the projects from the region of Bystřicko and Pernštejnsko. This 
analysis is followed by a field survey the aim of which is the evaluation of projects and ther influence 
on the development of Novoměstsko from the point of view of its inhabitants and public service. One 
of the aims and the central outcome of the whole work is a marketing plan which discusses the 
possibilities of further development of tourism in the area as well as it offers a suitable model of 
financing the development of tourism in the microregion together with clear implications for 
practice. 
 
 



Sobotková, Zdeňka 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: PRÁVNÍ REGULACE A PODNIKÁNÍ V HOTELNICTVÍ/The Legal Regulation 
and the Hotel Business 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
Anotace    
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou podnikání v oboru hotelnictví, zaměřuje se přitom na 
podmínky platné v České republice. První část uvádí základní předpoklady podnikání v hotelnictví a 
jeho možné právní formy. Dále se zabývá ostatními právními předpisy, se kterými se podnikající 
v tomto oboru setkají, jako je například pracovní a daňové právo, problematika bezpečnosti práce a 
hygieny. Jsou popsány i kategorie a třídy ubytovacích zařízení. Jsou zmíněny i další zákony, které 
s hotelnictvím souvisejí, tyto informace jsou obohaceny o osobní zkušenosti.  Veškeré uvedené 
informace vycházejí z volně dostupných zdrojů, literatury, zákonů a internetových zdrojů. 
 
Annotation 
This bachelor paper deals with the problems of entrepreneurial activities in the hotel business, it is 
centred on the conditions that are on force in the Czech Republic. In the first part are mentioned 
basic conditions of entrepreneurial activities in the hotel business and the possible legal forms. Then 
it deals with the other legal rules, that      the entrepreneur can meet, for example labour and tax 
law, labour protection  and sanitation.The categories and classes of the facilities for accommodation 
are described as well. Other laws which are related to hotel business are mentioned too, together 
with some personal experience as well.  All the mentioned informations are from the sources which 
can be freely available, from the literature  and laws, and from the internet sources. 
 
 
 

Soukal, Bedřich 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Založení a řízení společnosti s.r.o./ Foundation and management of a 
private limited company 



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

Oponent bakalářské práce: Ing. Petra Štamfestová 
 
ABSTRAKT  
Tato práce, jejíž název je „Založení a řízení společnosti s r. o.“ se zabývá teorií a praxí plánování, 
zavedení, samotným vedením a samotnou existencí společnosti tohoto druhu na trhu ČR. V 
teoretické části jsou definovány základní pojmy, které jsou pro tuto práci podstatné. Dále jsou 
charakterizována pravidla, jimiž se musí řídit, a k nimž musí přihlížet každý případný podnikatel 
(především na základě obchodního zákoníku). V praktické části je pak analyzován konkrétní podnik. 
 
ABSTRACT  
This work, which has title „Foundation and management of a private limited company“ deals with the 
theory and practice of planning, introduction and alone lead and living company this of sort on 
market of Czech republic. In theoretic part are defined by fundamentals notions, that are for this 
work substantial improvement.Further are stated laws, which must operate every enterpriser. In 
practical part is then analyzing concrete company. 
 

Strmisková, Zuzana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Inovace marketingu cestovní kanceláře ve vztahu k prodeji produktu/ 

The innovation of travel agency's marketing methods in relation to the selling of its 
products 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 

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

Anotace 
Mým úkolem je analyzovat a navrhnout možná zlepšení marketingové politiky cestovní kanceláře 
Čebus, která na našem českém trhu působí již od roku 1992 a zabývá se prodejem hlavně 
poznávacích zájezdů. Úvodní teoretická část obsahuje základní pojmy v cestovním ruchu, jeho 
charakteristiku, definici a členění. Druhá část teorie je zaměřena na marketing a marketingový mix. V 
další části práce charakterizuji firmu a věnuji se komplexní analýze stávajícího stavu marketingu 
cestovní kanceláře Čebus. Závěrečná část pak obsahuje doporučení a návrhy na zlepšení efektivního 
marketingu, který má za úkol vyšší poptávku klientů po produktech této cestovní kanceláře. 
 
Annotation 
My task is to is to analyse and propose possible improvements in the marketing policy of the tour 
operator Čebus, which has been active on the Czech market already since 1992, primarily dealing 



with sales of sightseeing tours.The introductory theoretical part includes basic terms of tourism 
industry,its characteristics, definition and structure. The work is further focused on marketing, 
marketing mix and SWOT analysis.Part of the work concerns characteristics of the companyand a 
complex analysis of the existing condition of the marketing of thetour operator Čebus. The 
concluding part then consists of recommendationsand suggestions for improvement of an effective 
marketing, the task of whichis to achieve a higher client demand for products of this tour operator. 
 
 

Stumpf, David 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Marketingová propagace hotelu Purkmistr/ Marketing promotion of 
hotel Purkmistr 

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

Oponent bakalářské práce: Ing. Ondřej Melichar 
 
Anotace:  
Předmětem bakalářské práce je marketingová propagace hotelu Purkmistr v Plzni   reklama, 
marketing. První část je zaměřena na teoretické základy z počátku jsou vysvětlené pojmy  marketing 
a reklama dále pak teorie úzce související z tématem a základními pojmy.  V druhé části je seznámení 
se samotným hotelem a charakterisitka fungování jeho marketingové propagace. V poslední části 
jsou uvedeny nedostatky v této oblasti a návrhy zlepšení do budoucna. 
 
 
Abstract: 
The goal of the submitted bachelor thesis is the marketing promotion of hotel Purkmistr in Pilsen. 
The first part is oriented on the theoretic basic information in the beginning are explained the terms 
marketing and promotion next theory close related with the topic and with the terms. In the second 
part is the orientation with hotel Purkmistr and describing the function of his marketing promotion. 
In the final part are mentioned the deficiencies in his marketing promotion and suggestion of 
possible innovation in the future. 
 
 

Svobodová, Monika 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Založení penzionu/ Pension Floatation 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 

Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 
 
Anotace 
Bakalářská práce se zabývá založením penzionu na severní Moravě. Práce se skládá ze dvou částí. 
Teoretická část se věnuje znalosti z oblasti vzniku podniku, právní formou vlastnictví na základě 
živnosti, podnikatelským plánem, hotelovým marketingem. Praktická část se zabývá sestavením 
podnikatelského plánu, jehož součástí jsou potřebné náklady spojené s realizací a rentabilita investic. 
V bakalářské práci jsou dále obsaženy informace o penzionu, trh a konkurence, nabízené služby a 
SWOT analýza. Praktická část zahrnuje i analytickou část, kde bude zhodnocení po stránce přínosu 
zaměstnanosti a rozvoje cestovního ruchu. Spolupráce s institucemi potřebnými k založení 
podnikatelského subjektu. V závěru je uvedena návrhová část, jako doporučení pro potencionální 
podnikatelé. 
 
 
Annotation 
This thesis deals with the establishment of a pension in northern Moravia. The work consists of two 
parts. The theoretical part deals with knowledge in the field of business, legal form of ownership 
based on a trade, business plan, hotel marketing. The practical part deals with drawing up a business 
plan, which includes the necessary costs associated with the implementation and return on 
investment. In the thesis are also included information on the pension market and competition, 
services offered and SWOT analysis. The practical part also includes an analytical section, which will 
evaluate the benefits in terms of employment and tourism development. Cooperation with 
institutions is needed to establishing a business entity. The suggestion part at the close is 
recommendation for potential entrepreneurs. 
 
 

Svojanovská, Michaela 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Koktejlové barové provozy po vstupu do Evropské unie, jejich současnost 
a perspektivy v souvislostech současné recese/ Cocktail bar operations after entering the 
European union, their present and prospects in connection with the current recession 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček 

Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
 



Anotace 
Předmětem bakalářské práce je analýza koktejlových barových provozů po vstupu do Evropské unie a 
jejich perspektivy v souvislostech současné recese. 
Pro výběr koktejlových barů zahrnutých do této studie bude vyuţito označení kvalitních koktejlových 
barů Českou barmanskou asociací, o. s., a také výsledky hodnocení v rámci prestiţní soutěţe „Bar 
Awards“. 
Cílem práce je zhodnotit úroveň současných koktejlových barů, analyzovat nejvýznamnější koktejlové 
bary v ČR. Posoudit vliv nejnovějších trendů v barmanství, organizaci barového provozu a současných 
koktejlových trendů v jednotlivých barech na jejich ekonomické výsledky. 
Část práce bude věnována posouzení vlivu současné ekonomické krize na koktejlové bary. 
Závěr práce poukáţe na zjištěná fakta a nastíní perspektivy koktejlových barů. 
 
Annotation 
The goal of this bachelor study is to analyze the cocktail bar service after joining the European Union 
and their perspectives in the context of the current recession. 
For selection of cocktail bars in this study will be used the signification of quality cocktail bars made 
by the Czech bartenders association, o. s. and also evaluation results in the prestigious competition 
"Bar Awards". 
The aim is to assess the level of the current cocktail bars, to analyze the most important bars in the 
country. Assess the impact of recent trends in bartending, bar service organization and current 
cocktail trends in the various cocktail bars on their economic results. 
Part of the work will be devoted to overall assessment of the impact of the current economic crisis 
on the cocktail bars. 
The conclusion points to the findings and outlines the prospects of cocktail bars. 
 
 

Svojanovský, Aleš 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Historie a současnost České barmanské asociace, analýza jejích aktivit a 
vlivů na vzdělávání v oboru barman/Past and present of the Czech Bartenders Association, 
an analysis of its activities and influences on education in the field of Bartender 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Olga Kubová  

Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 
 
Anotace 
Tématem bakalářské práce je historie a současnost České barmanské asociace, o. s. analýza jejích 
aktivit a vlivů na vzdělávání v oboru barman. 



Cílem práce je provést analýzu fungování jednotlivých orgánů asociace a všech aktivit, které mají na 
vzdělávání barmanů vliv, s akcentem na výchovnou a vzdělávací činnost v oboru barman. 
Budu podrobně analyzovat vývoj vzdělávacích aktivit pořádaných Českou barmanskou asociací, o. s. 
pro vlastní členy i pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením. Vzdělávací aktivity 
budu také posuzovat ve vazbě na aktivity MŠMT a MMR v této oblasti. 
V závěru práce se bude snažit navrhnout strategii pro další směřování vzdělávacích aktivit do 
budoucna. 
Zpracovaná bakalářská práce bude jistě vítaným materiálem nejen pro vedení CBA, které bude čerpat 
z publikovaných výsledků, ale v konečném důsledku přispěje ke zkvalitnění vzdělání všech 
pracovníků, kteří již v barových provozech pracují, nebo se na práci v různých pozicích barových 
provozů připravují. 
 
Annotation 
The topic of my work is history and present of the Czech Bartenders Association, o. s., analysis of its 
activities and influences on education in the field of bartender. 
The aim is to analyze the functioning of the institutions of the Association and all activities that have 
the effect on training of bartenders, with an emphasis on educational and training activities in the 
field of bartender. 
I will analyze in detail the development of educational activities organized by the Czech bartenders 
association, o. s. for its own members and teachers at schools focused on the gastronomy. 
Educational activities will also be assessed in relation to the activities of the Ministry of Education 
and Ministry of Regional Development in this area. 
The conclusion will be to devise a strategy and future direction of educational activities in the future. 
The bachelor work is certainly welcome material not only for conducting the CBA, which will raw 
from published results, but will also ultimately contribute to improve education for all workers, who 
already work in the bar service, or are preparing to work in various positions in bar service. 
 

Šinogl, Lukáš 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití GPS a Augmented reality v cestovním ruchu/ Using GPS and 
Augmented Reality in Tourism 

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek  

Oponent bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan 
 
ANOTACE 
Tato práce se zabývá možnostmi využití globálního polohového systému a rozšířené reality v 
cestovním ruchu. Je rozdělena do dvou rovin. V první rovině mapuje současné využití těchto 
technologií a povědomí o nich mezi subjekty cestovního ruchu. Druhá část je orientována na 



zmapování poptávky po těchto technologiích mezi subjekty cestovního ruchu. Práce se dále věnuje 
nastínění možnosti využití rozšířené reality a globálního polohového systému pro potřeby cestovního 
ruchu. 
 
ANNOTATION 
This thesis deals with possibilities of using global positioning system and Augmented Reality in 
Tourism. It is divided into two planes. The first of these describes the current use of technology and 
awareness of the tourism stakeholders. The second part is focused on mapping the demand for such 
technologies among tourism stakeholders. The thesis is also dedicated to outlining the possibilities of 
Augmented reality and global positioning systém for tourism needs. 
 
 

 

Šmídová, Romana 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Analýza faktorů ovlivňujících poptávku po službách wellness centra/ 

Analyse of factors influencing demand in wellness center 

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

Oponent bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 
 
Anotace 
V této bakalářské práci se věnuji především marketingovému průzkumu, kterým zanalyzuji faktory, 
jenž ovlivňují poptávku po nabídce wellness center. Nejprve se budu věnovat obecným poznatkům 
souvisejícím s daným tématem (trávení volného času, wellness…), poté se zaměřím na situační 
analýzu ve vybraných wellness centrech, tzn. na stávající nabídku center, na propagaci a též budu 
tázat formou rozhovorů stávající i potencionální zákazníky daných center. Následně udělám závěr 
svých zjištění a sama se pokusím navrhnout ideální wellness centrum dle výsledků mého průzkumu. 
 Práce má za cíl zanalyzovat současnou nabídku wellness center, jak moc odpovídá poptávce 
stávajících i potencionálních zákazníků. 
 
Annotation 
This diploma work is at first of all about marketing survey, which serves the factors influencing 
demand in wellness centers. Further this work contains my knowledge in this theme, analyse in 
differential wellness centers (their offer, publicity and making checklists -checklists are my work).  
And the end of work is about my project of ideal wellness center. 
 
 

 



Švihálková, Martina 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Animační program pro kavárnu/ Animation Program cafes  
 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Punčochář  
 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
Anotace  
Předmětem bakalářské práce „Animační program kavárny“ je navrhnutí animačních programů 
využitelných v kavárně. První část je zaměřena na cestovní ruch, jehož nedílnou součást tvoří 
animace. V druhé části je navržení animačního programu pro daný segment trhu. V poslední části je 
shrnutí možnosti využití navržených animačních programů.  
 
Annotation  
The subject of the thesis "The animation program cafe" is nominated animation programs available 
in the café. The first part is focused on tourism, which forms an integral part of the animation. In the 
second part is designed for an animation program for that market segment. The last section is a 
summary of the proposed possibilities of animation programs.  
 
 

 

Taťák, Roman 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Corporate design hotelu a jeho webové stránky/ Corporate design of the 
hotel and its web pages 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jiří Poláček  
 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Jeřábek 
 
 

Anotace 
Předmětem bakalářské práce je návrh na zlepšení korporátního designu a webové stránky wellness a 
spa hotelu Augustiniánský dům a tím dosažení lepší prezentace a čitelnosti služeb, které hotel nabízí. 



Pro dosažení cíle práce bude použito v analytické části metody SWOT analýzy a parametry s tím 
související v oblasti lázní Luhačovice. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby 
korporátního designu hotelu. V druhé části analyzuji současné tržní postavení hotelu Augustiniánský 
dům v lázních Luhačovice. V poslední části se zabývám návrhy a novými možnostmi při tvorbě 
korporátního designu hotelu. 
 
Annotation 
The subject of the bachelor's thesis is the proposal for an improvement of the corporate design and 
the wellness & spa hotel Augustiniánský dům web pages and therefore achieving a better 
presentation & functioning of the services, which the hotel offers. In order to achieve the thesis' 
objectives, SWOT analysis methods and related parameters will be used in the analytical part in the 
spa Luhačovice area. The first section focuses on the theoretical resources in the creation of the 
hotel's corporate design. In the next section I analyze the current market position of hotel 
Augustiniánský dům in spa Luhačovice. In the last section I deal with proposals and new potentialities 
in the creation of the hotel's corporate design. 
 
 

Tomčalová, Iveta 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium 

Bakalářská práce: Analýza cestovního ruchu ve vybrané oblasti České republiky – UNESCO 
v Třebíči/ Analysis of tourism in selected areas of the Czech Republic - UNESCO Trebic 
 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan  
 
Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová 
 
Anotácia 
Predmetom bakalárskej práce „Analýza cestovného ruchu vo vybranej oblasti Českej republiky – 
UNESCO v Třebíči“ je zhodnotenie dopadov ochrany na mesto a jeho okolie a na cestovný ruch v 
oblasti. Prvá časť je zameraná na mesto Třebíč v rámci kraja Vysočina a jeho charakteristika, popis 
spôsobu ochrany a legislatívny rámec UNESCO. V druhej časti je popis a zhodnotenie vývoja, 
súčasného stavu a potenciálu cestovného ruchu v Třebíči, prieskum u turistov a obyvateľov mesta a 
analýza údajov o návštevnosti. V poslednej časti sú odporučenia pre management cestovného ruchu 
s ohľadom na jeho trvalú udržateľnosť. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis: “Analysis of tourism in selected areas of the Czech 
Republic - UNESCO Trebic” is to evaluate the impact protection of the city and its surroundings and 
tourism in the area. The first part is aimed at the city Trebic in the region Vysocina and its 
characteristic, description of the way of protection and legislative framework for UNESCO. In the 



second part is the description and evaluation of development, contemporary state and potential of 
tourism in Trebic, research of tourists and city residents and analysis of traffic data. In the final part 
are recommendations for the management of tourism with regard to its sustainability. 
 
 

 

Turečková, Nikola 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Využití situační analýzy pro řízení hotelu Slovan v Brně/Use of situational 
analysis for the management of the hotel Slovan in Brno 
 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.  
 
Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 
 
Anotace 
Predmetem bakalárské práce je zpracování situacní analýzy s ohledem na rízení hotelu Slovan v Brne, 
její zhodnocení a navržení možných zlepšení. V první cásti je vymezeno zduvodnení výberu tématu 
práce, vymezení základních pojmu a jejich definic dle literárních zdroju. Dále obecné údaje o hotelu 
samém a metodika zpracování situacní analýzy vcetne charakteristiky nástroju použitých v praktické 
cásti, (napr. SWOT analýza, PEST analýza). Druhá cást práce vychází z teoretických poznatku, 
analyzuje skutecný stav hotelu a snaží se navrhnout prípadná zlepšení. 
 
Annotation 
The subject of this Bachelor's thesis is the processing of situational analysis with regard to the 
management of the Hotel Slovan in Brno, its evaluation and proposal of possible improvements. The 
first part is rational defined by the selection of the work, defining basic concepts and their definitions 
according to literary sources. Further general information about the hotel itself and processing 
methodology of situational analysis including characteristics of the instruments used in the practical 
part (eg, SWOT analysis, PEST analysis). The second part is based on theoretical knowledge, analyzing 
the actual state of the hotel and attempt to propose ossible improvements. 
 
 

Valentová, Olga 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 



Bakalářská práce: Nákupní turistika/ Purchasing tourism 
 
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.  
 
Oponent bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 
Anotace 
Tématem bakalářské práce je nákupní turistika. Cílem práce je objasnit fenomén „nákupní turistika“ 
jako součást cestovního ruchu i jako činitel, který ovlivňuje styl a kvalitu ţivota. V první části jsme se 
zaměřili na objasnění pojmu v teorii cestovního ruchu. Částečně jsme charakterizovali vývoj nákupní 
turistiky. V druhé kapitole jsme prostřednictvím dotazníkového šetření analyzovali zájem klientů o 
nákupní turistiku ve vybrané příhraniční oblasti Plzeňského kraje. Šetřili jsme počet vyjíţdějících, jaké 
produkty hlavně nakupují a z jakých důvodů tyto cesty podstupují. V poslední části jsme naznačili 
moţnosti návrhů, které skýtá nákupní turistika pro tvorbu produktu cestovních kanceláří, také jsme 
naznačily, jak můţe nákupní turistika v dalším ovlivnit vývoj cestovního ruchu. 
 
Annotation 
The theme of the bachelor work is purchasing tourism. The object of the work is to clarify the 
phenomenon „purchasing tourism“ as a part of tourism and also as a factor which influences the 
style and the quality of the life. In the first part of the work we concentrated on the explaining the 
term in the theory of tourism. Partly we characterized the development of the purchasing tourism. In 
the second chapter we analyzed through the letter of inquiry the interest of clients in purchasing 
tourism in the selected border area of Pilsen region. We find out the number of outgoing, which 
products they mainly buy and for which reasons they undertake these trips. In the last part we 
suggested how the purchasing tourism can further influence the development of tourism. 
 

Valová, Eva 

Rok: 2011, 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 – Jihomoravský kraj/ Proportion 
of wellness centers on operation of hotels in South Moravian district 
 
Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 
 
Oponent bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
 
Anotace 
V první části práce, píši o historii a vývoji lázeňství v České republice. Do této části bude spadat i 
vysvětlení rozdílů mezi lázeňským, wellness a fitness provozem. Dále pak uvedení profesních a 
zájmových organizací zabívající se wellness a lázeňstvím v ČR. 



Druhá část práce obsahuje vytypované hotely a wellness centra v Jihomoravském kraji. Zde budou 
základní údaje o marketingovém výzkumu, průzkum počtu hotelů, které součastně provozují wellness 
centra anebo opačně wellness centra, která poskytují hotelové služby v daném regionu atd. 
Ve třetí časti, vyhodnocuji a analyzuji nasbírané data. Uvádím doporučení. 
Cílem této práce je zmapovat procesy vedoucí ke zvýšení počtu hostů v hotelech a lázeňství v 
kombinaci s wellness službami. 
 
Annotation 
I the first part I write about history and development of balneology in Czech republic. 
In that part falls explanation of differences between balneal, wellness and fitness operation as well. 
Next there is a mention of professional and hobby organizations conversant wellness and balneology 
in Czech republic.   
The second part of the work contains selected hotels and wellness centers in South Moravian district. 
There will be a base information about marketing research, survey of number of hotels which 
currently operate wellness centers or to the contrary wellness centers  which operate hotel's services 
in certain district etc. 
In the third part I evaluate and analyze collected  data. I mention a recommendations.  
The goal of the work is to chart the processes  accompanying to increase number of guests in hotels 
and balneology in combination with wellness services.   

 
 

Vašinová, Marie 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Význam aplikace moderních trendů do restauračních služeb/ The 
importace of application of trends in restaurant service 
 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
Oponent bakalářské práce: Ing. Olga Kubová 
 
Anotace 
Bakalářská práce se zabývá tematikou významu aplikace moderních trendů v restauračních službách v 
České republice. Práce se zaměřuje na tradice gastronomie v ČR a rozvoj gastronomie po roce 1989. 
Velká část práce je věnovaná především novým technologiím a zážitkové gastronomii. Cílem práce je 
aplikace moderních trendů do restauračních služeb jako nevyhnutelná forma přežití a zvýšení 
konkurenceschopnosti gastronomických zařízení v ČR. 
 
Annotation 
The theme of this bachelor thesis is the importance of application of modern trends in the restaurant 
services in the Czech Republic. The thesis is focused on the traditions of gastronomy in the Czech 



Republic, the development of gastronomy since 1989. Main part of the work is devoted to new 
technologies and lived, gastronomy. The aim of this work is the application of modern trends in 
restaurant services as an unavoidable form of survival and competitiveness of the catering facilities in 
the country. 

 

Velecký, Rastislav 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium 

Bakalářská práce: Moravská gastronomie a její přínos pro cestovní ruch na příkladu vesnice 
Suchá Loz v CHKO Bílé Karpaty/ Moravian gastronomy and its contribution to tourism in 
the village Sucha Loz example in the PLA White Carpathians 
 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Ján Orieška, CSc. 
 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
ANOTACE: 
Bakalářská práce pojednává o moravské gastronomii, její minulosti a současnosti se zaměřením na 
její vyuţití jako součástí produktu cestovního ruchu. Shrnuje tradiční pokrmy a jejich specifika. První 
část se zaměřuje na typickou gastronomii Moravy s důrazem na slováckou gastronomii. Je zde 
představen region Slovácko, který je svou kulturou a gastronomií specifickou oblastí celé Moravy. 
Dále první část představuje vesnici Suchá Loz v CHKO Bílé Karpaty. Zde se zaměřuje na historii obce, 
specifickou gastronomii a její zařazení do kaţdodenního ţivota obyvatel. Druhá část zahrnuje analýzu 
obce Suchá Loz. Ta zjišťuje veřejné mínění obyvatel o místní gastronomii a jejím vyuţití pro rozvoj 
cestovního ruchu v obci. Výsledky analýzy jsou vyhodnoceny do grafů. Třetí část představuje 
moţnosti vyuţití vesnice Suchá Loz a její gastronomie pro cestovní ruch za pomocí „Stezky Slováckých 
chutí“. Obsahuje návrh „Slováckého menu“, které je moderní ukázkou prezentace tradičních pokrmů, 
s vyuţitím místních gastronomických surovin v bio kvalitě. 
 
ANNOTATION: 
The thesis deals with the Moravian gastronomy, its past and present, with emphasis on its use as part 
of the tourism product. Summarizes the traditional dishes and their specifics. The first part focuses 
on the typical gastronomy of Moravia, with emphasis on slovacko cuisine. Both the region of 
Slovacko, which is its culture and cuisine specific areas of Moravia. Furthermore, the first part of a 
village Sucha Loz in the PLA White Carpathians. It focuses on 
the history of the village, distinctive cuisine and its inclusion in everyday life. The second part 
includes an analysis of the analytical community Sucha Loz. It identifies public opinion in the local 
cuisine and its use for tourism development in the village. The assessment results are evaluated in 
the charts. Forms the third part presents the possibility of using the village of Sucha Loz and its 
gastronomy tourism through „Pathways of Slovacko tastes”. Has the proposal „Menu of Slovacko”, 



which is a modern example of a presentation of traditional dishes, using local raw materials in 
organic gourmet quality. 
 
 

Vítková, Silvie 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Top restaurace a její provoz/ Top restaurant and their operation 
 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. 
 
Oponent bakalářské práce: ing. Radek Doskočil, Ph.D. 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce s názvem „Top restaurace a jejich provoz” je seznámení se s historií a 
současným vývojem a trendy v gastronomii. První, teoretická část zahrnuje obecnou historii 
gastronomie a vývoj pohostinství. Dalším bodem je seznámení s hlavními kontrolními orgány v 
gastronomii a legislativou. Ve druhé, praktické části je hlavním úkolem zjistit, do jaké míry ovlivňují 
kontrolní orgány a legislativa provoz restaurace. Nástrojem výzkumu je dotazníkové šetření a 
výsledky jsou shrnuty v názorných grafech.  
 
Annotation 
The subject of bachelor thesis titled "Top restaurants and their operation“ is an introduction to the 
history and current developments and trends in gastronomy. The theoretical part covers the history 
of gastronomy in general and development of hospitality. Another part of this thesis covers 
introduction to the supervisory authorities in gastronomy and legislation. The main task of second 
part is to find out what level of control do the authorities provide and how does legislation affect the 
operation of the restaurant.Questionnaire was used as a research tool and results are summarized in 
the charts. 
 
 

Vrtěna, Petr 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Franchising jako podpora podnikání/ Franchising as a business support 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Štamfestová 



Oponent bakalářské práce: ing. Ondřej Melichar 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Franchising jako podpora podnikání“ je seznámit čtenáře s 
podnikáním formou franchisingu. V úvodu je zdůvodněn výběr tématu. V první kapitole je seznámení 
s pojmem franchising a jeho fungováním. Druhá část obsahuje zmapování franchisingu v České 
republice a ve světě. Ve třetí kapitole jsou popsána rizika, která mohou ovlivnit způsob podnikání. Ve 
čtvrté kapitole je rozebrán způsob, co vše musí splnit žadatel o tuto formu podnikání. V páté kapitole 
je vyhodnoceno dotazníkové šetření. V šesté kapitole jsou rozebrány komparativní klastry se 
srovnáním franchisové asociace. V závěru je vyhodnocena celá práce a její možné cíle.  
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor (diploma) thesis: "Franchising as a business support" is to 
acquaint readers with the business through franchising. The introduction is justified by the choice of 
topic. The first chapter is to introduce the concept of franchising and its operation. The second 
section contains the mapping of franchising in the Czech Republic and abroad. The third chapter 
describes the risks that may affect the way they do business. The fourth chapter analyzes the way, 
what they need to meet the applicant for this type of business. The fifth chapter is analyzed survey. 
In the sixth chapter are analyzed by comparing the comparative clusters Franchise Association. In 
conclusion, all work is evaluated and its possible targets. 
 
 

Vybralová, Eva 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Podnikatelský záměr pro vytvoření kavárny/Business Plan for a Café 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 
 
Oponent bakalářské práce: Ing. Roman Horák, CSc. 
 
Anotace 

Tématem mé bakalářské práce je ucelený popis podnikatelského záměru pro založení kavárny. 
Rozebírá veškeré nutné kroky od volby právní formy, přes získání finančních prostředků, vybavení 
kavárny až po její otevření. Podnikatelský záměr dává jasnou představu o vzhledu kavárny, 
nabízeném sortimentu, jejich služeb a cenách. Tento ucelený podnikatelský záměr může sloužit jako 
podklad pro realizaci v praxi. 

 



Annotation 
 
The theme of my work is a comprehensive description of the business plan for opening  
a coffee shop. It analyzes all the necessary steps to choose a legal form, through the acquisition of 
funds, equipment, cafes after its opening. The business plan provides a clear vision about the 
appearance of coffee, types of products, their services and prices. This comprehensive business plan 
can serve as a basis for actual implementation. 
 
 
 
Zmeškalová, Eva 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: prezenční studium  

Bakalářská práce: Strategie cestovního ruchu ve městě Kroměříž/ The Strategy of tourism 
in Kroměříž 
 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Darina Eliašová, Ph.D. 
 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Bc. Jakub Trojan 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce ,,Strategie cestovního ruchu ve městě Kroměříž“ je tvorba 
marketingové strategie, která vede k rozvoji daného města. V teoretické části je popsán význam a 
funkce cestovního ruchu, zdůvodnění strategických – (dlouhodobých a krátkodobých) cílů rozvoje a 
taktika vedoucí k jejich dosažení. Praktická část obsahuje analýzu a hodnocení nabídky cestovního 
ruchu v Kroměříži. Je zde rozebrána poloha, kulturní památky, zařízení, materiálně-technická 
základna, propagace, návštěvnost a další faktory ovlivňující poptávku po cestovním ruchu ve městě. 
Práce předkládá také výsledky SWOT analýzy, dotazníkového šetření, které konfrontuje s výsledky 
vlastních zkušeností a znalostí města. Závěrečná část přináší návrh několika opatření, díky nimž by 
mělo dojít ke zvýšení návštěvnosti města Kroměříž a zároveň ukazuje na možná rizika a efektivnost 
dané strategie. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis ,,The Strategy of tourism in Kroměříž“ is making of 
marketing strategy, which leads to the development of the city. In the theoretical part is described 
the importance and functions of tourism, strategic rationale for long-and short-term development 
objectives and tactics towards their achievement. The practical part contains an analysis and 
evaluation of tourism in Kroměříž. There are elaborated location, cultural monuments, equipment, 
material-technical base, the promotion, the city Visitors and other factors affecting demand for 
tourism in the city. The paper presents the results of the SWOT analysis, questionnaire survey, which 
confronts the results of their own experience and knowledge of the city. The final part presents the 



design of several measures that should lead to an increase in attendance of Kroměříž and also shows 
the possible risks and effectiveness of the strategy. 
 
 

Žáková, Gabriela 

Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

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

Forma studia: kombinované studium  

Bakalářská práce: Účetní a daňové aspekty podnikání v oblasti služeb cestovního ruchu 
(stravovacích a ubytovacích služeb)/ Accountant and tax standpoints of business in the 
field of tourism services 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Horák, CSc. 
 
Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová 
 
Anotace 
Předmětem bakalářské práce „Účetní a daňové aspekty podnikání v oblasti služeb cestovního ruchu“ 
je objasnění vlivu účetnictví a daňové problematiky v podnicích stravovacích a ubytovacích služeb. 
První část je zaměřena na zpracování projektu založení podniku, který působí ve výše zmíněných 
službách. V druhé části jsou rozebrány typické účetní případy, vedení skladové evidence, způsoby 
provedení inventarizace a možnosti registrovat se jako plátce DPH. 
 
Annotation 
The goal of the submitted bachelor thesis: “Accountant and tax standpoints of business in the field of 
tourism services.” is to explication of accounting and tax problems in catering and accommodation 
services. The first part is focused on the processing of the project setting up one’s own business, that 
is occurring in aforesaid services. In the second part are described typical accounting transactions, 
stock keeping, ways of stocktaking and options to register for VAT. 
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Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. 

Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví 
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Bakalářská práce: Event marketing v prostředí hotelu/Event Marketing in Hotel 
Environment 



 
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 
 
Oponent bakalářské práce: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. 
Anotace 
Cílem bakalářské práce je zpracování projektu konkrétního eventu v hotelovém prostředí z hlediska 
marketingu, motivů jeho realizace, odhalení nedostatků a kritických míst při jeho realizaci a návrhy 
na jejich odstranění. Práce je členěna do třech částí – teoretická východiska řešení, analýza 
marketingové koncepce Hotelu International Brno a návrhová část. 
V teoretické části této práce je pojednáno o event marketingu a jeho integraci v rámci 
komunikačního mixu firmy a dále popis jeho aplikace v prostředí hotelu. 
Pro dosaţení cílů jsme zvolili metodu SWOT analýzy pro rozbor silných a slabých stránek, odhad 
příleţitostí a hrozeb dané akce i samotného hotelu a analýzu jednotlivých kroků akce pro její následné 
vyhodnocení. 
Práce odhaluje chyby a nedostatky v přípravě, narušující chod akce a na jejich základě navrhuje 
stručný návod, jak danou akci uspořádat lépe a případných chyb se příště vyvarovat. 
 
Annotation 
The target of the thesis is processing a project of a concrete event in a hotel in the aspect of 
marketing, motives of its realisation, showdown of its limitations and critical points during its 
realization and suggestions for their clearing. The thesis is devided into three parts – theoretical 
resources of solutions, analysis of marketing conception of Hotel International Brno and suggestions 
for solutions. 
The theoretical part of the project deals with event marketing and its integration into the corporate 
communication mix and further the description of its aplication into the hotel environment. 
In order to achieve the targets we have chosen the method of SWOT analysis to discover the 
strenghts and weaknesses, to size up oportunities and threats of the event and the hotel itself and 
also to analyse the single steps of the event for its final evaluation. 
The thesis discovers mistakes and limitations during the preparation of the event, which disturb the 
fluency of the event and set the brief instruction how to organize better particular event and avoid 
occured mistakes in the future. 
 
 


