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Podnikatelský plán pro vybraný podnikatelský záměr
Procesní management ve vybraném podniku
Strategická analýza okolí vybraného podniku
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.








Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci
Posouzení nastavení organizační struktury zvoleného podniku
Motivační systém ve zvolené organizaci
Manažerské styly vedení a jejich uplatnění v podniku
Proces adaptace pracovníků v organizaci
Zhodnocené vybraných personálních procesů v organizaci

Ing. Martin Januška, Ph.D.


Kompletní realizace projektu dle zadání konkrétní společnosti v Plzni
PhDr. Milan Jermář, Ph.D.







Interní komunikace v organizaci
Proces orientace a adaptace nových zaměstnanců v podniku
Metoda Assessment centrum v praxi
Posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Vzdělávání „při práci“ a „mimo práci“ v podniku
Význam a projevy psychologické smlouvy v podnikové praxi
Ing. Jiří Kutlák




Talent management se zaměřením na řízení silných stránek zaměstnanců - case study ve
start-upové firmě (Zahrada Ježek).
Mezigenerační srovnání motivačních faktorů na pracovišti v podmínkách ČR.
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Ing. Václav Sova Martinovský



Podnikatelský plán malé firmy nebo start-upu
Využití digitálních technologií ve firmě (Cloud, Big Data, Internet of Things, Industry 4.0, ...)
Ing. Marta Nosková, Ph.D.








Řízení zásob ve výrobním procesu
Analýza řízení nákladů v konkrétním podniku
Posouzení výkonnosti podniku za využití finanční analýzy a bilančních pravidel
Controlling a jeho přínos pro organizaci
Management znalostí a jeho přínos pro organizaci
Využití Business Intelligence pro řízení malých a středních podniků
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.








Internacionalizace podniku na Jednotném trhu EU
Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Inovace a kreativita jako zdroj konkurenční výhody na příkladu malého a středního podniku
Návrh modelu konkurenční strategie podniku
Návrh optimalizace organizační struktury zvoleného podniku
Ing. Petra Skálová, Ph.D.









Podpora podnikání a možnosti jejího využití pro malé a střední podniky
Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Zhodnocení efektivnosti nákupního procesu ve zvoleném podniku
Vliv okolí na konkrétní podnik
Zhodnocení firemní kultury a řízení vztahů se zákazníky ve zvoleném podniku
Řízení lidských zdrojů ve zvoleném podniku
Vlastní téma z oblasti personálního řízení podniku
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.










Podnikatelský plán pro zavedení nového výrobku/služby na trh
Obchodní strategie středního podniku
Analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku
Sdílená ekonomika – trendy, specifika, vliv na podnikatelské prostředí
Podnikání a jeho specifika ve vybraném oboru
Sociální inovace v praxi
Společenská odpovědnost a její realizace v praxi
Možnost vlastního tématu po domluvě
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Nabídka z katedry KEM:
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.



Principy business inteligence a výzkum použití BI v oblasti MSP
Výběr a implementace systému pro podporu rozhodování

 Výběr a implementace systému pro podporu rozhodování.
 Analýza nákladů na podporu SW produktů. (DieboldNixdorf)
PhDr. Čestmír Jarý



Podpora státu při vzniku a provozování kladné externality v ekonomice
Investiční pobídky, realizace konkrétního případu
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.




Trh práce – regionální srovnání
Behaviorální přístupy v ekonomii
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.




Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Regulace kvality výrobního procesu
Ing. et Ing. Miloš Nový




Příležitosti a hrozby přeshraniční spolupráce
Problematika ekonomické sladěnosti ČR s ekonomickou eurozónou
Ing. Pavla Říhová




Řízení poptávky v konkrétním podniku – metody, techniky, efektivita
Racionalizace (optimalizace) logistických nákladů ve vybraném podniku

Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.



Využití kvantitativních metod (modelů) v manažerském rozhodování (aplikace vybraných
modelů např.: regresní modely, modely časových řad, Markovovy řetězce,…)
Statistická analýza podnikových dat (data marketingová, personální, obchodní,… zpracování
dat, komparace metod, ověřování robustnosti metod, možnosti SW Statistica)
Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.



Podnik mimo EMU – výhody a nevýhody nečlenství ČR v EMU pro konkrétní firmu
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Poznámka:
 Do 30. 4. 2019, dle Přílohy ke směrnici č.1DS/2016 děkana FEK ZČU v Plzni, harmonogramu
postupu při zadávání kvalifikační práce na FEK ZČU, jsou studenti ucházející se o zpracování
BP na KPM povinni zvolit si téma práce a udat podnik, kde bude BP vypracována, předběžně
pak i konzultanta práce. V tomto termínu studenti odevzdají na sekretariát katedry Přihlášku
se zvoleným tématem a podepsanou vedoucím práce.
 Do 30. 9. 2019 studenti dle harmonogramu BP/DP vyplní na portálu ZČU „Podklad pro
zadání práce“ a vytištěný a podepsaný vedoucím práce odevzdají na sekretariát katedry.
 Není možné kolektivní zpracovávání jednoho tématu.
 Na základě konzultace s vedoucím práce lze zvolit vlastní téma.
 V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího práce.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
vedoucí katedry

V Plzni, dne 1. dubna 2019
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