
 
 

 

Přehled názvů zpracovaných absolventských prací 
 

 

Školní rok 2019/2020 

 
Turistický deník 

Montreal a turistické atraktivity v jeho okolí 

Sladký život v Římě 

Albánie, vycházející hvězda v cestovním ruchu 

Po vrcholcích Bavorska 

Turisticky nejatraktivnější města Slovenska 

Putování po Baleárských ostrovech 

Izrael – stálice na trhu cestovního ruchu 

Na kole po vybraných cyklotrasách v Holandsku 

Mexiko – po stopách Fridy Kahlo 
 

 

Školní rok 2018/2019 

 
Kuks jako atraktivita cestovního ruchu 

Roadtrip po Toskánsku 

Řecko a jeho postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu 

Řecko – kolébka evropské kultury, její báje, pověsti a místa s nimi spjatá 

Pracovní příležitosti v zahraničí pro studenty oboru cestovní ruch 

Poznávací zájezd do Dánska, do šťastné země se spokojenými obyvateli 

Japonsko a jeho atraktivity 

Atraktivity ostrovního Řecka 

Taiwan bez cestovní kanceláře 

Oživování minulosti v cestovním ruchu – středověké akce na území České republiky 

Nejbizarnější hotely světa 

Za hokejem po východě USA 

Cykloturismus na Mallorce 

Šlechtický rod Kinský-Dal Borgo v cestovním ruchu 

Významná střediska cestovního ruchu v Bulharsku 
 

 

Školní rok 2017/2018 

 
Si-anská terakotová armáda jako atraktivita pro cestovní ruch 

Praha – Putování za krásami Nového Města 

Turisticky nejatraktivnější národní parky ve Španělsku 

Geocaching v Královéhradeckém kraji 

Bulharsko očima delegáta 

Tampa, Orlando, Miami a Sanibel Island (Florida) – cílové destinace 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,  
Vyšší odborná škola cestovního ruchu 
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. 



Toulky po Zakynthosu 

Sedm novodobých divů světa 

Chorvatsko – Dalmácie 

Portugalsko – země nejen dobrého vína, vyhledávané destinace 

Krása jižního pobřeží poloostrova Krym 

Turistické atraktivity Andalusie 

Toulky zoologickými zahradami České republiky 

Turistické atraktivity jižní Moravy 

Turistické atraktivity Manchesteru 

 

 

Školní rok 2016/2017 

 
Turistické atraktivity Peru – po stopách incké civilizace 

Arabské emiráty jako turistická destinace 

Turistické atraktivity Českokrumlovska 

Rybaření napříč světem – jeden z nových trendů v cestovním ruchu 

Vinařská oblast Morava jako turistická destinace 

Krásy jižních Čech – poznávací zájezd 

Turistické atraktivity Slovinska 

Židovské památky v Praze 

Národní parky západu USA 

Atraktivity Chorvatska – vyhledávané destinace 

Omán – klidná destinace na neklidném poloostrově 

Portugalsko jako cílová destinace v poznávacím a relaxačním cestovním ruchu 

Turistická destinace Srí Lanka 

Turistické zajímavosti na tureckém pobřeží 

 

 

Školní rok 2015/2016 

 
Nejnavštěvovanější řecké ostrovy  

Toulky Korsikou 

Cestovní ruch Britské Kolumbie 

Modernistická architektura Barcelony 

Řecko, cíloví destinace pro dětské ozdravné pobyty 

Východní pobřeží Skotska – od Aberdeenu po Edinburgh 

Dark Tourism 

Skotsko jako cílová destinace pro české turisty (vybrané atraktivity) 

Turistické atraktivity Litomyšlska 

Život na Bali 

Kanárské ostrovy 

Cestování po Novém Zélandu 

Toulky po Krkonoších 

Orient express a jiné turisticky významné vlaky 

Cestování po španělské gastronomii 

Cestování po západním pobřeží Kalifornie 

Památky Říma 

 



Školní rok 2014/2015 

 
Gastroturistika spojená s poznáváním atraktivních míst Jižní Francie 

Turistické atraktivity karibského pobřeží Mexika – po stopách tajemných Mayů 

Cyklotoulky Lotyšskem 

Kouzlo Jadranu. Vybrané turistické atraktivity Chorvatska 

Toulky po Kanárských ostrovech 

Aktivní dovolená v Rakousku 

Globální problémy afrického kontinentu a jejich vliv na cestovní ruch 

Tajemná zákoutí Londýna – produkt cestovního ruchu 

Vojensko-historické atraktivity Evropy 

Letní toulky po Rakouských Alpách 

Osoby se specifickými potřebami v cestovním ruchu (neslyšící) 

Trendy a využití "módních produktů" v CR 

Arabské vlivy ve Španělsku 

Toulky po azurovém pobřeží Jižní Francie 

Barcelona z pohledu maratonského běžce 

Železnice jako atraktivita cestovního ruchu v ČR 

Prodloužený víkend v Barceloně – poznávání spojené s nákupy 

Kypr jako turistická destinace v CR 

CzechTourism a jeho přínos cestovnímu ruchu 
 

 

Školní rok 2013/2014 

 
Přehrady východních Čech a jejich využití v cestovním ruchu 

Okružní plavba Středozemním mořem Poznávací zájezd 

Hvězdicový zájezd – Paříž 

Poznávací zájezd po neznámých místech na východní Krétě 

Poznávací zájezd po vybraných národních parcích a městech jihozápadu USA 

Slovinsko – outdoorové sporty 

Verona a Benátky – domov Kupce benátského a místo osudové lásky Romea a Julie 

Outdoorové aktivity Nového Zélandu 

Poznávací zájezd po Baleárských ostrovech 

Toulky Sardinií 

Antické památky v Turecku s využitím pro cestovním ruch 

Maroko a jeho přírodní a kulturní atraktivity 

Putováni po vinařských oblastech Francie 

Do New Yorku za tancem Zájezd 

Incentivní cestovní ruch a jeho nabídka v České republice 

Potenciál cestovního ruchu v Dubaji 

Potenciál cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji 

Vybrané destinace v Tunisku významné pro cestovní ruch 

 

 

Školní rok 2012/2013 

 
Barcelona a okolí – poznávací zájezd 

Hlavní vojenské historické památky na Náchodsku 



Světové dědictví Austrálie 

Keňa – kouzlo skutečné Afriky 

Dětské tábory aneb pobyty nezletilých bez doprovodu rodičů v Královéhradeckém kraji 

Poznávací zájezd za historickými městy Itálie 

Zajímavosti jižní a jihovýchodní části Egypta – hvězdicový poznávací zájezd 

Satisfaction Ski Camp jako produkt cestovního ruchu 

Kulturní a přírodní atraktivity Švýcarska – poznávací zájezd 

Paříž – město umění, módy a elegance (poznávací zájezd) 

Turistické atraktivity Arménské republiky 
Poznávací cyklozájezd k jezeru Lago di Garda 

Poznávací zájezd – Londýn 

Baleárské ostrovy 

Hipoturistika ve výjezdovém cestovním ruchu – poznávací zájezd 

Turistické atraktivity lázeňského trojúhelníku 

Kulturní dědictví Austrálie a jeho využití v cestovním ruchu 

Vinařské oblasti jižní Moravy 

Atraktivity Máchova kraje 

Vodácký zájezd po Vltavě 

Nejkrásnější pláže Středomoří 

Po stopách italských vulkánů – poznávací zájezd 

Letecký poznávací zájezd – severní Anglie a Skotsko 

Barcelona – po stopách Gaudího 

Cykloturistika a cyklostezky v Českém ráji 

Velké Antily-přitažlivá destinace cestovního ruchu 

Kulturní památky, zvyky a tradice na Jamajce 

 

 

Školní rok 2011/2012 

 
Pojeďte se bát s námi – cesta za tajemnem České republiky 

Poznávací zájezd za francouzskými víny 

Cestování rodin s dětmi 

Putování městy podél řeky Rýn 

Královská věnná města Východních Čech – poznávací zájezd 

Osoba animátora – trend cestovního ruchu  

Turistické příležitosti Vrchlabí 

Levoča a turistické atraktivity v okolí 

 

 

Školní rok 2010/2011 

 
Gastronomie a potenciál rozvoje gastroturistiky v České republice 

Smaragdový ostrov Korsika – poznávací zájezd 

Kulturní dědictví města Hradce Králové 

Broumovsko a Teplicko-Adršpašsko jako přitažlivé destinace cestovního ruchu 

Třebechovicko a blízké okolí 

Poznávací zájezd po ostrově Irsko 

Boston – srdce Nove Anglie 

Outdoorové aktivity v Královéhradeckem kraji 

 



Školní rok 2009/2010 

 
Poznávací zájezd – Jižní Anglie 

Putováni Máchovou stezkou 

Baroko Východních Čech 

Cesta do Ameriky 

Památky UNESCO v ČR – poznávací zájezd pro odbornou klientelu 

Po stopách Židů v turistické oblasti Královehradecký kraj 

Turisticky průvodce oblasti Berchstegaden 

Cesty za tajemnem 

Turistické atraktivity Broumovska 

Toulky Krakonošovým krajem 

Golfový zájezd po Královéhradeckém kraji 

Informační minimum pro letovisko Alanya 

Poznávací zájezd Českým Rájem 

Informační minimum pro průvodce – Jižní Korea 

Poznávací zájezd – severní Itálie 

Turistika pod Matterhornem (hvězdicový zájezd) 

Průvodce pro návštěvníky pěti největších golfových turnajů 

Finsko – modravý labyrint jezera ostrovů 

Orlické hory a Podorlicko z hlediska využitelnosti cestovního ruchu 

Krasy Jižních Čech 

Golfový pobytový zájezd ve Španělsku spojeny s výukou golfu 

 

 

Školní rok 2008/2009 

 
Východní pobřeží Spojených států 

Turistický a rekreační potenciál Černé Hory 

Potenciál turismu v Maroku z hlediska udržitelného cestovního ruchu. 

Maroko – země mnoha tváří 

Neodhalená kouzla Jadranu 

Malta – evropsky trpaslík 

Turistická destinace Turecko 

Okružní plavby na zaoceánských lodích 

Lázeňské destinace Evropy 

Toulky Potštejnskem 

Napřič belgickými Flandrami 

La Gacilly – město krásy 

Potenciál turismu Vietnamu. Důraz na historické a náboženské atraktivity 

Pobytový zájezd v Caorle 

Střecha Evropy aneb Rhone-Alpes. Poznávací zájezd 

Ostrov Kos 

Poznávací zájezd po Turecku a problémy udržitelné rekreace v tureckém přimoří 

Vodní nadrž Pastviny 

Agroturistika – nové trendy 

Perly severní Itálie 

Zájezd na MS v motokrosu v České republice 

Jizerské hory 

Stříbrná Kutna Hora 



Helsinky, bílé město Severu a Tampere, finsky Manchester 

Poznejte Pays d´Auray 

Putováni Skandinávií se zaměřením na přírodní atraktivity 

Kanada – Ontario 

Putováni rumunským pohořím Faragaš 

Zeleny ostrov Irsko 

Rekreační potápění – možnost aktivní dovolené 

Chios – nová turistická destinace 

České Švýcarsko 

Španělsko – po krásách Andalusie 

Turistické atraktivity Pekingu 

Madeira – ostrov věčného jara 

Poznávání lázeňských míst v Německu 

 

 

Školní rok 2007/2008 

 
Toulky Jičínskem 

Lyžařská střediska v Krkonoších 

Turistická destinace Mallorca 

Zvyky a potřeby zákazníků z asijských zemi (se zvl. přihlédnutím na Japonsko, Činu a Jižní 

Koreu) 

Legislativní rámec podnikání v cestovním ruchu s přihlédnutím k novele zákona 159/1999 Sb. 

Turisticky zajímavá místa v Beskydech a okolí 

Poznávací zájezd do Bretaně 

Turistická destinace Azorské ostrovy 

Středočeský kraj Nymbursko. Týdenní poznávací zájezd 

Ubytovací kapacity Rychnovska a Náchodska 

Turistická destinace Keňa 

Cykloturistika v Orlických horách 

Východočeské vodní plochy a jejich využiti v cestovním ruchu 

Možnosti agroturistiky v kraji Morbihan a Královehradeckém kraji 

Provence na kole. Hvězdicový zájezd 

Pobytový eurovíkend v Rennes 

Napoleonovým vodním kanálem po Bretani 

Lázeňské destinace Slovenska 

Turistické atraktivity Barcelony 

Turistická destinace Egypt 

Okruh Vietnamem 

Turistické využití lázní Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně 

Putování za památkami Kutné Hory 

Politické souvislosti potenciálu cestovního ruchu na Kypru 

Turisticky region Jižní Čechy – Třeboňsko a okolí 

 

 

Školní rok 2006/2007 

 
Morbihanský záliv a jeho okolí 

Síť center Aventure Parc 

Jadranská riviéra 



Kypr 

Skotsko 

Nabídky na aktivní využiti volného času v Hradci Králové 

Za památkami přírody, osobnostmi a atraktivitami regionu Litomyšlsko 

Kambodža 

Spojené arabské emiráty 

Turistické možnosti Šumavy 

Via Beli – naučné stezky po bojištích války 1866 

Vodácké destinace ČR 

Řecké ostrovy – turistická destinace 

Kapverdské ostrovy 

Národní parky jižní Afriky 

Šumava od pramenů Vltavy. Vltavská kaskáda 

Centrum lidových tradic – Šrámkův statek v Pileticích 

Zdravotnické potřeby, předpoklady a doporučeni pro cesty po celém světě 

Italská a Španělská riviéra 

Tipy na výlety pro seniory a rodiny s dětmi ve Východočeském kraji 

Za památkami přírody, osobnostmi a atraktivitami regionu Poličsko 

Ostrovy Středozemního moře (bez Řecka) 

Turistické zajímavosti legendárního lesa Broceliande 

Česka Kanada 

Využiti finančních prostředků EU v ČR pro cestovní ruch 

Austrálie 

Gotické památky na Spiši 

 

 

Školní rok 2005/2006 

 
Egypt – turistická destinace 

Korfu – smaragdový ostrov 

Poznávací zájezd Německo – Švýcarsko 

Washington D. C. 

Krkonoše – Krakonošovo panství 

Arabské památky v Andalusii (Cordoba, Sevilla, Granada) 

Kutna Hora a její okolí. Prohlídka Kutné Hory a výlety do okolí 

Cílová destinace Guatemala, Belize 

Turistické atraktivity Trutnovska a Náchodska. Tipy na výlet 

Francií po stopách Napoleona 

Lidové stavby. Česky ráj a Pojizeří 

Cykloturistika. Fenomén v cestovním ruchu 

Průvodce Chorvatskem 

Českým rájem na kole 

Hvězdicový poznávací zájezd po Východních Čechách 

Turistické využiti Monteneuf a jeho okolí 

To nejkrásnější z Camargue 

Jamajka – cílová destinace 

Potenciál cestovního ruchu Kentu 

Prezidentské stavby v Paříži v období 5. republiky 

Město Opava a hlavni turistické atraktivity Opavska 

Hradec Králové – opevněni 



Austrálie 

Dvůr Králové nad Labem a jeho okolí – turistické atraktivity regionu 

Monako 

Lednicko – valtický areál 

Chorvatsko – Dalmácie 

Novy Zéland 

Hořice – Město kamenné krásy 

Hvězdicový poznávací zájezd po Západních Čechách 

Turistická destinace Turecko 

Památky UNESCO České republiky – turistický okruh 

Lidová řemesla Krkonoš 

Japonsko 

Rhodos – ostrov věčného slunce 

Průvodce Českým Krumlovem 

 

 

Školní rok 2004/2005 

 
Adršpašsko-teplické skály 

Pardubice 

Cyklistické trasy na Kostelecku a Vamberecku 

Příprava „organizátora“ turistického ruchu pro oblast Orlické hory a Podorlicko 

Agroturistika ve Východních Čechách 

Historie turistických zajímavostí Londýna – informační minimum pro průvodce 

Turistické atraktivity Českokrumlovska a Budějovicka 

Turistické atraktivity Východních Čech 

Po stopách Keltů 

Informační centra Francie a České republiky 

Petites cites de caractere – typická bretaňská městečka 

Cykloturistické výlety po Ústeckoorlicku 

Cílová destinace: Morbihan 

Beskydy – turistické atraktivity 

Krkonoše – aktivní týden ve středních Krkonoších 

Procházka po sicilských městech a přírodních atraktivitách Sicílie – poznávací zájezd 

Turistické atraktivity Náchodska 

Paříž a její okolí 

Pevnost Josefov 

Kladensko a jeho potenciál pro cestovní ruch 

Cílová destinace: Korfu 

Z historie Pece pod Sněžkou 

Turecko jako turistická destinace 

Zámky východních Čech – poznávací hvězdicový zájezd 

Potenciál cestovního ruchu západu USA 

Španělsko – Perla Pyrenejského poloostrova 

Podzvičinsko – 6denní poznávací zájezd 

Velká Británie – Skotsko – země různorodých měst, hradů a whisky 

Po stopách Vincenta van Gogha 

Břeclavsko a Mikulovsko – 8denní poznávací zájezd 

Sedm divů světa – využiti potenciálu v cestovním ruchu 

Zámky na Loiře 



Gotické památky Prahy 

Turistické příležitosti v Hradci Králové 

Souostroví Malta jako turistická destinace 

Minulost a současnost Českotřebovska 

Atraktivity Chrudimska 

Průvodce po zoologických zahradách České republiky 

Kanárské ostrovy – poznávací zájezd 

Historie a turistické atraktivity Japonska 

 

 

Školní rok 2003/2004 

 
Canal du Midi a jeho turistický potenciál 

Jizerské hory – týdenní hvězdicový zájezd se zaměřením na cykloturistiku 

Po stopách Albrechta z Valdštejna v severních Čechách 

Turistické zajímavosti Svitavské pahorkatiny 

Ostrovy a poloostrovy jižní Bretaně 

Památky Petrohradu 

Jižní Bavorsko jako potenciál cestovního ruchu 

Vatikán a římské etruské památky – poznávací zájezd 

Atraktivity Kalifornie 

Turistické trasy Českého ráje 

Potenciál cestovního ruchu ostrova Korsika 

Írán jako destinace možného cestovního ruchu 

Vybrané lázně v Maďarsku 

Istanbul jako destinace cestovního ruchu 

Pobaltskými zeměmi do Petrohradu – poznávací zájezd 

Vytvoření produktu cestovního ruchu – Monacké knížectví 

Pravěká Morava 

Potenciál cestovního ruchu Normandie a Bretaně se zaměřením na Mont St Michel 

 

 

Školní rok 2002/2003 

 
Austrálie jako turistická destinace 

Lyžařská střediska Dolomit 

Celosezónní nabídka sportovních akci Krkonoš 

Turistický průvodce mikroregionem – Ladův kraj 

Interlaken a okolí – poznávací zájezd 

Napřič Skotskou vysočinou – 12denní poznávací zájezd 

Průvodce po Mexiku 

Megalitické památky Bretaně 

Památky UNESCO v Portugalsku – poznávací zájezd 

Kulturní příležitosti pro návštěvníky Bretaně – průzkum nabídky infocenter a dalších instituci 

Průvodce folklorem Bretaně 

Broumovsko a Teplicko-adršpašské skály – hvězdicový poznávací zájezd 

Thajsko – hojně navštěvovaná destinace 

Po stopách historie Bretagne 

Průvodce Vannes 

Jindřichohradecko s výletem do Rakouska – poznávací zájezd 



Bretagne, chráněná přírodní památka 

Desetidenní zájezd po Bretani 

Využiti přírodních atraktivit Bretaně pro cestovní ruch 

Bretaň v sedle – Agroturistika 

Paříž jako cil cestovního ruchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         


