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Studijní obor: Podniková ekonomika a management

doc. Ing. Jiří Beck, CSc.
• Modely financování zdravotnických zařízení.
• Faktory růstu podniků a jejich konkurenční schopnosti.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, Ph.D.
• Měření a řízení výkonnosti podnikových procesů v podmínkách 21. století.
• Měření přidané hodnoty v ekonomickém, environmentálním a sociálním kontextu.
• Rozvoj účetní a finanční teorie a praxe z interdisciplinárního hlediska.
doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
• Vliv logistických řešení na konkurenceschopnost/výkonnost obchodní firmy
(obchodního řetězce).
• Management vztahů se zákazníky v obchodních řetězcích.
• Vztahy výroby a obchodu na trhu se spotřebním zbožím, otázky jejich regulace a
autoregulace.
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
• Efektivita managementu lidských zdrojů v organizacích .
• Evaluace efektivnosti změn podnikové kultury organizací.
• Využití e-business pro dosažení konkurenční výhody.
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
• Teoretické a aplikační problémy optimalizace kapitálové struktury podniku..
• Aktuální problémy oceňování podnikatelských subjektů výnosovými metodami..
• Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů v rámci globální
ekonomiky.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
• Strategie „Green“ marketingu (Green Marketing Strategie).
• Strategie podniku/organizace na vytvoření konkurenční výhody
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
• Použití stochastických procesů v ekonomii a financích – výpočtová ekonomie.
• Složitější modely teorie zásob – výpočtová ekonomie.
• Modelování procesů na finančních trzích – výpočtová ekonomie
prof. Ing. Jan Macek, CSc.
• Diagnostika podnikových rizik.
• Problémy optimalizace podnikových procesů.
• Řízení systémů obsluhy automatických strojů (případně robotů) a jejího vlivu
na produktivitu výrobních faktorů.

prof. Ing. Miloš Mach, CSc.
• Účinky měnového kursu na hospodářský výsledek firem v podmínkách akcelerující
globalizace hospodářského života.
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
• Limitující faktory pro využívání exaktních metod v podnikovém managementu.
• Efektivní aplikace metod pro podporu rozhodování v řídicích systémech podniků.
• Modelování a optimalizace podnikových procesů.
prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc.
• Tržní výkonnost obchodní firmy v podmínkách globalizovaného obchodu.
• Uplatnění metod diagnostiky ve strategii obchodní firmy.
doc. Ing. Milan Šulák, CSc.
• Zvyšování výkonnosti firem a organizací komplexními manažerskými metodami.
• Investiční rozhodování, řízení efektivnosti a rizika podnikatelských projektů.
• Řízení výkonnosti metodikou VBM ve firmách a organizacích
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
• Strukturování a hodnocení inovačních procesů.
• Management inovací ve znalostní ekonomice.
• Interakce řízení projektů, procesů a znalostí a jejich vliv na okolí podniku.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
• Řízení výkonnosti v organizacích veřejné správy.
• Řízení výkonnosti firem a organizací nástroji strategického řízení.
• Strategický management, řízení podnikatelských projektů.
• Risk management v současných podnicích
• Flexibilní řízení výkonnosti v podnikových procesech.

