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Obszary badawcze  

oraz przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich 

 
 
 
 
 

1) dr Wojciech Bień  
  
I. Obszary badawcze:  

1. Efekty uczenia się i nauczania czynności motorycznych na przykładzie narciarstwa 
zjazdowego.  

2. Wybrane elementy metodyki nauczania narciarstwa zjazdowego.  
3. Bezpieczeństwo w górach.  
4. Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach górskich.  
5. Uwarunkowania uprawiania żeglarstwa jachtowego.  

  
II. Przykładowe tematy prac:  

1. Rola przyborów w nauczaniu i uczeniu się narciarstwa zjazdowego dzieci w młodszym 
wieku szkolnym.  

2. Zmiany wybranych elementów zagospodarowania turystycznego ośrodka Zieleniec 
Ski Arena w latach 2010 – 2020.  

3. Wybrane czynniki rozwoju uprawiania żeglarstwa jachtowego w województwie 
warmińsko-mazurskim.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) dr Daria Hołodnik  
  
I. Obszary badawcze:  
 

 
  
II. Przykładowe tematy prac licencjackich:  

1. Zarządzanie relacjami z klientem w gospodarstwach agroturystycznych na Ziemi 
Opolskiej.  

2. Analiza skandynawskiego modelu turystyki wędkarskiej.  
3. Analiza doświadczeń uczestników programu Work&Travel oferowanego przez Camp 

America.  
4. Modele turystyki kontemplacyjnej oraz relaksacyjno-zdrowotnej w Polsce                      

i w Niemczech.  
5. Modelowanie procesów obsługi klienta w restauracjach typu food design.  
6. Turystyka eventowa a stymulowanie potencjału destynacji turystycznej.  
7. Kraj Kwitnącej Wiśni jako przykład zakorzenienia hotelarstwa w funkcjonowaniu 

społeczeństwa i kultury. 
8. Analiza niszowych destynacji w Chinach. 

  
III. Przykładowe tematy prac magisterskich:  

1. Zarządzanie usługami enoturystycznymi na przykładzie Szlaku Wina i Miodu                
w Województwie Lubuskim. 

2. Marketing doświadczeń jako nowoczesne narzędzie zarządzania imprezą targową 
przez Opolskie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe.   

3. Tradycyjne i nowoczesne narzędzia Public Relation na przykładzie grupy 
improwizacyjno teatralnej "Pod Wpływem".  

  
 
 

3) dr hab. Krzysztof Kowalik, profesor Uczelni  
  
I. Obszary badawcze:  

1. Turystyka religijna i pielgrzymkowa.  
2. Turystyka kulturowa.  
3. Turystyka zrównoważona.  
4. Turystyka ekologiczna. 
5. Antropologia turystyki. 



 

 
II. Przykładowe tematy prac:  

1. Formy chrześcijańskiej turystyki pielgrzymkowej w warunkach diaspory religijnej.  
2. Turystyka religijna jako forma turystyki zrównoważonej w świetle wybranych 

przykładów.  
3. Zabytki kultury religijnej jako atrakcje turystyczne.  
4. Turystyka religijna jako zagrożenie dla środowiska geograficznego.  
5. Turystka jako forma terapii.  
6. Religijny kontekst współczesnego zjawiska migracji. 

 
  
 

4) dr Bożena Królikowska  
  
I. Obszary badawcze:  

1. Rekreacja ruchowa, zdrowy styl życia.  
2. Wydatek energetyczny.  
3. Turystyka aktywna i kwalifikowana.  
4. Żywienie i suplementacja.   

  
II. Przykładowe tematy prac licencjackich:  

1. Nordic walking jako forma aktywności rekreacyjnej w świetle badań ankietowych.   
2. Styl życia kobiet w ciąży na podstawie badań ankietowych.   
3. Trening Fitness – jego wpływ na ogólną jakość życia kobiet w średnim wieku.  
4. Sposób odżywiania się osób trenujących formy Fitness i Crossfit.  
5. Wydatek kaloryczny różnych form aktywności fizycznej (z zakresu rekreacji ruchowej, 

sportu, turystyki aktywnej i kwalifikowane) wybranych grup społecznych.  
6. Aktywność fizyczna różnych grup społecznych, osób w różnym wieku – wybrane 

uwarunkowania. 
7. Uczestnictwo różnych grup społecznych, osób w różnym wieku w różnych formach 

aktywności fizycznej rekreacyjnej i turystycznej. 
8. Żywienie i suplementacja wybranych grup społecznych.  
9. Styl życia różnych grup społecznych, zawodowych i osób w różnym wieku, jego 

związki ze zdrowiem.  
  
III. Przykładowe tematy prac magisterskich:  

1. Koszt energetyczny rekreacyjnego uprawiania Nordic walking przez kobiety po 50 
roku życia.  

2. Trening zdrowotny profilaktyce chorób cywilizacyjnych kobiet w średnim wieku 
świetle badań empirycznych.  

3. Masaż jako jedna z form odnowy biologicznej w opinii osób trenujących  jogging.  
4. Poziom wiedzy studentów Politechniki Opolskiej na temat wybranych terapii 

niekonwencjonalnych: akupunktury, akupresury i masażu Shiatsu. 
  
 
 
 
 
 



 

5) dr hab. Henryk Machoń, profesor Uczelni  
  
I. Obszary badawcze:  

filozofia, psychologia, psychologia religii, psychoterapia, turystyka kulturowa, 
turystyka pielgrzymkowa.  

  
II. Przykładowe tematy prac:  

a) Turystyka kulturowa:  
a. Fenomen podróży w perspektywie filozoficznej i psychologicznej  
b. Podróż jako stały motyw dzieł literatury (droga, wędrówka, tułaczka, ucieczka) 

b) Turystyka kulinarna:  
a. Turystyka kulinarna (na przykładzie wybranego kraju, regionu, miejsca itp.)  

c) Turystyka sportowa: 
a. Turystyka sportowa w kontekście fenomenu piłki nożnej mężczyzn (wybrany    

przykład)  
b. Turystyka sportowa jako turystyka weekendowa. Studium empiryczne  

d) Turystyka pielgrzymkowa:  
a. Turystyka pielgrzymkowa na przykładzie … (wybór konkretnego miejsca  

pielgrzymkowego w Polsce, poza Polską)  
b. Motywy podejmowania pielgrzymek. Studium empiryczne  

e) Dziennikarstwo podróżnicze:  
a. Travelbrity na przykładzie….  
b. Zjawisko dziennikarstwa podróżniczego na przykładzie….  

  
 
 

6) dr hab. Roman Nowacki, profesor Uczelni  
  
I. Obszary badawcze:  

turystyka kulturowa, wypoczynkowa, aktywna, zdrowotna, hotelarstwo.  
  
II. Przykładowe tematy prac licencjackich:  

1. Walory przyrodnicze i kulturowe Babiej Góry.  
2. Szlaki turystyczne na Korfu i Krecie.  
3. Turystyka uzdrowiskowa, na przykładzie Szczawnicy.  
4. Analiza atrakcyjności turystycznej wybranego obszaru kraju, miasta. Walory 

turystyczne wybranych państw, regionów lub miejscowości.  
5. Znaczenie turystyki i rekreacji w życiu człowieka. Preferowane sposoby spędzania 

czasu wolnego przez turystów.  
6. Uwarunkowania rozwoju turystyki na wybranym obszarze kraju.  
7. Turystyka miejska na przykładzie wybranych miast polskich.  
8. Atrakcje  turystyczne  i  zagospodarowanie  znanych miejscowości 

uzdrowiskowych.  
9. Motywy i cele podróży.  
10. Sposoby podróżowania i rola transportu morskiego, lądowego i lotnicze-go w rozwoju 

turystyki w XIX i XX wieku.   
11. Dzieje turystyki w wybranym regionie, województwie, powiecie, gminie, 

miejscowości.  



 

12. Zmiany w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości wypoczynkowych,                
na przykład wybranej miejscowości nadmorskiej, podgórskiej, górskiej.  

13. Turystyka zagraniczna i międzynarodowa (np. atrakcje turystyczne znanych 
miejscowości turystycznych, regionów, państw, międzynarodowy ruch turystyczny).  

14. Hotelarstwo w Polsce i na świecie (np. kierunki rozwoju hotelarstwa, jego rola             
w turystyce, organizacja i funkcjonowanie wybranych hoteli i innych zakładów 
hotelowych w wybranych miejscowościach).  

15. Podróże i podróżnicy (filmy i reportaże z podróży; książki podróżnicze; podróżnicy).  
   
 
 
III. Przykładowe tematy prac magisterskich:  

1. Turystyka industrialna w Polsce i na świecie.   
2. Biografie podróżników, sportowców, trenerów, organizatorów turystyki.  
3. Walory turystyczne poszczególnych państw, regionów, województw, powiatów, gmin, 

poszczególnych miejscowości wypoczynkowych.  
4. Turystyka miejska na przykładzie wybranych miast świata.   
5. Turystyka uzdrowiskowa (m.in. lecznictwo uzdrowiskowe, atrakcje turystyczne   
6. i zagospodarowanie znanych miejscowości uzdrowiskowych).  
7. Uwarunkowania rozwoju poszczególnych rodzajów i form turystyki w wybranych 

regionach Polski i świata.  
8. Dziedzictwo kulturowe, jako trwały element oferty turystycznej miast oraz jego 

znaczenie dla ich rozwoju gospodarczego i rozwoju turystyki.  
9. Historia turystyki, w tym na przykład dzieje turystyki w wybranym regionie, 

województwie, powiecie, gminie, miejscowości.  
10. Zmiany  w  zagospodarowaniu  turystycznym  polskich miejscowości 

wypoczynkowych, na wybranych przykładach, po wejściu Polski do Unii Europejskiej.  
11. Turystyka międzynarodowa (np. międzynarodowy ruch turystyczny, atrakcje 

turystyczne znanych miejscowości turystycznych, regionów, państw itp.).  
12. Hotelarstwo w Polsce (np. kierunki rozwoju hotelarstwa, jego rola w turystyce, 

organizacja i funkcjonowanie hoteli i innych zakładów hotelowych w wybranych 
miejscowościach itp.).  

13. Hotelarstwo i gastronomia na świecie (np. kierunki rozwoju hotelarstwa, gastronomii 
i ich rola w turystyce, organizacja i funkcjonowanie sieci hotelowych, poszczególnych 
hoteli i innych zakładów hotelowych itp.).  

14. Walory turystyczne Krynicy.  
15. Rozwój hotelarstwa w obiektach rezydencjonalnych, na przykładzie Zamku Książ          

i  Pałacu w Mosznej.  
16. Yellowstone – najstarszy park narodowy na świecie, jako atrakcja turystyczna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

7) dr hab. Daniel Puciato, profesor Uczelni  
  
I. Obszary badawcze:  

1. Rekreacja ruchowa.  
2. Hotelarstwo.  
3. Zarządzanie w turystyce.  

  
II. Przykładowe tematy prac:  

1. Ocena aktywności fizycznej przedstawicieli różnych grup społecznych.  
2. X jako forma rekreacji ruchowej.  
3. Wykorzystanie marketingu internetowego w przedsiębiorstwie turystycznym X.  
4. Rynek usług rekreacyjnych w X.  
5. Jakość usług hotelowych na przykładzie X.  
6. Wybrane aspekty organizacji eventów turystycznych lub rekreacyjnych.  

 
  

8) dr Grzegorz Rak  
  
I. Obszar badawczy:  

1. Turystyka kulturowa.  
2. Produkt turystyczny.  
3. Funkcjonowanie podmiotów rynku turystycznego.  
4. Turystyczne wykorzystanie przestrzeni. 
5. Percepcja przestrzeni.  
6. Wykorzystanie czasu wolnego.  

  
  
II. Przykładowe tematy prac:  

a) Problematyka percepcji przestrzeni:  
• Postrzeganie obiektów leżących na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego przez turystów.  
• Postrzeganie Paczkowa jako miejscowości turystycznej przez jego 

mieszkańców. 
• Postrzeganie funkcjonowania hufca ZHP Lubliniec przez jego członków.  
• Percepcja oferty noclegowej wielkich centrów krajoznawczych Polski w ocenie 

użytkowników serwisu Tripadvisor.com.  
 

b) Problematyka dziedzictwa kulturowego:  
• Zagrożenia wpływające na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze znajdujące   

się na światowej liście UNESCO oraz sposoby ich niwelowania.  
• Analiza Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego jako przykładu imprezy 

odtwórstwa historycznego.  
• Auschwitz-Birkenau jako obiekt światowego dziedzictwa kulturowego                

i przedmiot zainteresowań turystów. 
• Wielokulturowe dziedzictwo Stambułu jako walor turystyczny.  
• Herbata jako dziedzictwo kulturowe wybranych regionów świata.  

 
 
 



 

c) Problematyka produktu turystycznego:  
• Czy Góra Świętej Anny jest obszarowym produktem turystycznym?  
• Gastronomiczny produkt turystyczny Andaluzji  
• Hotel-spa jako propozycja produktu turystyczno-rekreacyjnego dla wybranej 

jednostki terytorialnej  
 

d) Problematyka funkcjonowania podmiotów rynku turystycznego:  
• Popyt na usługi turystyczne w latach 2007-2012 w oparciu o analizę oferty 

agenta turystycznego Sindbad-Real.  
• Charakterystyka gości hotelu DeSilva Premium w Opolu.  
• Analiza funkcjonowania bazy hotelowo-gastronomicznej na przykładzie 

obiektu Złoty Róg w Wawelnie.  
• Analiza i rozwój rynku niskokosztowych przewoźników lotniczych w Europie.  

 
e) Problematyka turystycznego wykorzystania przestrzeni:  

• Analiza atrakcyjności turystycznej gminy miejsko-wiejskiej Strzelce Opolskie.   
• Ocena przystosowania dla turystów zamków na Szlaku Orlich Gniazd. 

 
f) Problematyka wykorzystania czasu wolnego:  

• Gry wideo jako współczesna forma rekreacji.   
• Preferencje młodzieży w sferze aktywności turystycznej.  
• Czas wolny uczniów wieku gimnazjalnego w gminie Krapkowice.  

 
 
 

  

9) dr hab. Aleksander Stuła, profesor Uczelni  
  
I. Obszar badawczy: nauki o kulturze fizycznej.  
   
II. Przykładowe tematy prac licencjackich:  

1. Aktywność fizyczna a poziom subiektywnego poczucia zdrowia.  
2. Gra w piłkę nożną (i  inne dyscypliny sportowe), jako popularna forma rekreacji 

ruchowej ludzi w różnym wieku.   
3. Ocena poziomu wytrzymałości i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży z różnych 

środowisk społecznych.   
  
III. Przykładowe tematy prac magisterskich:  

1. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne człowieka.   
2. Poziom aktywności fizycznej ludzi różnych grup wiekowych.   
3. Wpływ aktywności ruchowej na sprawność fizyczną ogólną dzieci ,młodzieży oraz   

dorosłych.  
 
 
 
 
 
 
  



 

10)  dr inż. Magdalena Tataruch  
 
I. Obszary badawcze: antropomotoryka, aktywność ruchowa, wychowanie fizyczne, 
rytmika, taniec, fitness.   
  
  
II. Przykładowe tematy prac:  

1. Aktywność ruchowa i jej różne przejawy – wpływ wieku, płci, środowiska                     
na podejmowaną aktywność ruchową.  

2. Somatyczne, sprawnościowe i środowiskowe uwarunkowania wyników sportowych   
w grupach o różnych formach aktywności sportowej.  

3. Analiza poziomu sportowego młodych sportowców w różnych okresach 
treningowych.  

4. Wpływ aktywności ruchowej na poziom sprawności motorycznej dzieci i młodzieży.  
5. Kinetyka i dynamika zmian aktywności ruchowej człowieka na różnych etapach 

ontogenezy.  
 
 
 

  

11)  dr Barbara Woś  
  
I. Obszary badawcze:  

1. Agro i ekoturysyka.  
2. Turystyka na obszarach chronionych.   
3. Wykorzystanie potencjału turystycznego miejsca w kreowaniu produktu 

turystycznego.  
  
II. Przykładowe tematy prac:  

1. Ocena wykorzystania potencjału turystycznego gminy X.  
2. Zagrody edukacyjne jako forma produktu turystycznego.  
3. Nowe trendy w ekoturystyce.  
4. Opolski szlak winnic jako innowacyjny produkt turystyczny.  

 
 
 
 
  

12)  dr Maja Zagórna-Goplańska  
  
I. Obszary badawcze:  

1. Popyt i podaż na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.    
2. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie turystycznym i rekreacyjnym.   
3. Marketing w turystyce.  
4. Event marketing.  
5. Kształtowanie produktu turystycznego, ceny, promocji, dystrybucji.   
6. Rola  i znaczenie kapitału ludzkiego w firmie turystycznej  lub rekreacyjnej / biuro 

podróży, hotel, firma eventowa, gastronomia, itd./.  



 

  
II. Przykładowe tematy prac:  

1. Event marketing w aktywizacji  (wybranych ) obszarów turystycznych. 
2. Event marketing jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej na wybranych 

przykładach. 
3. Planowanie i organizacja eventu. 
4. Nowoczesne instrumenty promocji w przedsiębiorstwie turystycznym.    
5. (wykorzystanie Internetu, media społecznościowe, blogi turystyczne, itd.). 
6. Strategia kształtowania cen w przedsiębiorstwie turystycznym. Bieżące zarządzanie 

ceną ( w hotelarstwie, gastronomii, itd.).  
7. Formy promocji wybranych obiektów turystycznych.  
8. Czynniki kształtujące popyt na produkt turystyczny (usługi hotelarskie, rekreacyjne, 

itd.).  
9. Analiza popytu na usługi X.  
10. Wizerunek produktu turystycznego w opinii turystów.  
11. Jakość produktu turystycznego  w opinii turystów na  wybranym przykładzie.  
12. Konsumpcja turystyczna - motywy, preferencje, uwarunkowania na wybranym 

przykładzie.  
13. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach hotelarskich.  
14. Innowacyjne  produkty turystyczne- szansą rozwoju turystyki…na przykładzie…  
15. Wpływ pandemii  na  / funkcjonowanie podmiotów w branży turystycznej/                

lub krajowy  ruch turystyczny / lub wybrane  przedsiębiorstwa gastronomiczne/   
16. Potencjalne zmiany zachowań turystycznych w dobie pandemii.  
17. Wykorzystanie mediów społecznościowych jako narzędzia marketingu turystycznego 

przez gminę X    / może dotyczyć także konkretnego przedsiębiorstwa turystycznego, 
jednostki obsługi ruchu turystycznego, itd. /   

18. Profil współczesnego konsumenta na rynku usług turystycznych / trendy, zachowania, 
postawy, itd. /  

19. Satysfakcja konsumentów usług turystycznych w regionie/ gminie/ itd.   
20. Prosumeryzm na rynku turystycznym.  
21. Rola organów samorządowych  w rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie  

wybranej gminy, powiatu, województwa.  
22. Promocja turystyki na danym obszarze / gminy, miejscowości X/.  
23. Czynniki wpływające na popyt  turystyczny na  danym przykładzie.  
24. Strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych.  
25. Polityka marketingowa przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych.  
26. Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa w wyjazdach 

turystycznych gospodarstw domowych (emerytów, rodzin z dziećmi, itd.).  
27. Rola lokalnych grup działania /LGD/, stowarzyszeń, związków w rozwoju turystyki      

na danym obszarze.  
 

  
 


