Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Témata BP 2019/2020
Obor: PEM Podniková ekonomika a management
Zaměření: Podnikání a management
Forma studia: prezenční a kombinovaná Cheb

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. Mgr. 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

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
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PhDr. Čestmír Jarý
 Investiční pobídky, realizace konkrétního případu
 Přirozená míra nezaměstnanosti a její dopady na ekonomiku za současné situace v ČR

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
 Řešení konkrétních ekonomických problémů vybraného podniku s využitím
jednoduchých kvantitativních metod
 Řešení dílčích problémů navrhování, řízení či optimalizace logistických procesů
konkrétního podniku
 Využívání podnikových informačních systémů pro řešení úloh podnikového
managementu v praxi

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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