Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Témata BP 2020/2021
Obor: PEM Podniková ekonomika a management
Zaměření: Podnikání a management
Forma studia: prezenční Plzeň
Ing. Petr Čížek, M. A., Ph.D.




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
Motivace pracovníků ve vybraném podniku
Manažerské styly vedení a jejich uplatnění v podniku
Proces orientace a adaptace pracovníků v organizaci
Diverzity management v organizaci

PhDr. Milan Jermář, Ph.D.




Interní komunikace v organizaci
Metoda Assessment centrum v podnikové praxi
Význam a projevy psychologické smlouvy v podnikové praxi

Ing. Jiří Kutlák


Očekávání generace Z z pohledu pracovní motivace
Ing. Kristýna Machová



Udržitelnost v oděvním průmyslu

1

Ing. Marta Nosková, Ph.D.






Posouzení výkonnosti organizace za využití finanční analýzy a bilančních pravidel
Controlling a jeho přínos pro management organizace
Management znalostí a jeho přínos pro organizaci
Strategická analýza prostředí vybrané organizace
ICT a jejich přínosy pro management organizace

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

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

Ing. Lukáš Skřivan


Podnikatelský plán pro vybraný podnikatelský záměr

Ing. Václav Sova Martinovský



Podnikatelský plán malé firmy nebo start-upu
Využití digitálních technologií v podniku (Cloud, Big Data, Internet of Things, Industry 4.0, .)

doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.










Podnikatelský plán pro zavedení nového výrobku/služby na trh
Obchodní strategie podniku
Management nákupu, kooperace, outsourcingu v 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
Crowfunding a jeho využití pro konkrétní záměr
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Ing. Lucie Zárubová


Dobrovolnictví v podniku (Formy dobrovolnictví v podnikové sféře)

Nabídka témat katedry KEM
PhDr. Čestmír Jarý


Vliv zaměstnávání agenturních zaměstnanců na efektivnost podniku

Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.




Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Analýza rychle rostoucích firem v České republice
Regulace kvality výrobního procesu

Ing. et Ing. Miloš Nový


Příležitosti a hrozby přeshraniční spolupráce

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný



Řešení dílčích problémů dopravní logistiky konkrétního podniku
Řešení dílčích problémů navrhování, řízení či optimalizace logistických procesů konkrétního
podniku

Ing. Pavla Říhová



Distribuční proces v podniku – optimalizace procesu distribuce ve vybraném podniku
Řízení poptávky v konkrétním podniku – metody, techniky, efektivita

Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.



Využití kvantitativných metod (modelů) v manažerském rozhodování (aplikace vybraných
modelů např.: regresní modely, modely časových řad, Markovovy řetězce, ….)
Simulace vybraného podnikového procesu (hromadná obsluha, řízení zásob, řízení projektů,
atd. předpokládá znalost základů programování)
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Postup odevzdání schválených přihlášek
 Po konzultacích a souhlasu vedoucího kvalifikační práce s vedením dané práce student vyplní
formulář „přihláška k DP“ nebo „přihláška k BP“ (oba formuláře jsou ke stažení na webu KPM
v záložce formuláře - https://www.fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=KPM
 Vyplněný formulář ve finálním znění zašle student vedoucímu kvalifikační práce (zasílání musí
proběhnout ze studentského mailu, fikce podpisu) ke schválení.
 Vedoucí kvalifikační práce vyjádří finální souhlas (náhrada podpisu) mailovou odpovědí
studentovi, a zároveň přepošle finální přihlášku sekretářce katedry, Zuzaně Martinčíkové
(zuzkam@kpm.zcu.cz) do 29. 5. 2020. Přihláška bude na sekretariátu vytištěna a dále
evidována.

 Není možné kolektivní zpracovávání jednoho tématu.
 Na základě konzultace s vedoucím práce lze zvolit vlastní téma.
 V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího práce.
 Sledujte webové stránky katedry – Informace k zadávání a výběru témat bakalářských a
diplomových prací pro akademický rok 2020/2021 (zadávání květen 2020 a dále)

V Plzni, dne 4. května 2020

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
vedoucí katedry
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