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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
Posouzení přínosů motivačního programu v 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 témat katedry KEM
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.





Analýza marketingových dat pomocí metod dolování dat
Výběr a implementace systému pro podporu rozhodování
Zhodnocení použitelnosti webu vybrané instituce

PhDr. Čestmír Jarý




Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky
Vliv zaměstnávání agenturních zaměstnanců na efektivnost podniku
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doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný





Řešení dílčích problémů dopravní logistiky konkrétního podniku
Řešení dílčích problémů navrhování, řízení či optimalizace logistických procesů
konkrétního podniku
Využívání podnikových informačních systémů pro řešení úloh podnikového
managementu v praxi

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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