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Diverzity management v organizaci
Návrhy pro zefektivnění personálních procesů v podniku
Využití flexibilních forem zaměstnávání podniku
Vzdělávací procesy v podniku
Proces orientace a adaptace nových zaměstnanců v podniku
Interní komunikace v organizaci
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.











Analýza hospodaření podniku v závislosti na vývoji ekonomického cyklu
Ekonomický pohled na předání rodinné firmy a jeho výzvy
Podniky a podnikání v regionálním rozvoji
Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Ekonomické zhodnocení kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Uplatnění malých a středních podniků jako faktoru růstu národního hospodářství
Internacionalizace malého a středního podniku v podmínkách jednotného trhu EU
Tržní ekonomika a sociální cíle podnikání – sociální podnikání
Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.





Implementace a provoz prediktivního trhu v MSP jako součásti DSS
Popis principů business inteligence a analýza praktického použití ve vybraném MSP
Popis principů business inteligence a výzkum použití BI použití v oblasti MSP
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný





Řešení dílčích problémů navrhování a řízení logistických procesů konkrétního podniku
Posouzení efektivnosti systému podnikové dopravy.
Využívání podnikových informačních systémů pro řešení úloh podnikového managementu
praxi
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PhDr. Čestmír Jarý




Analýza příčin vývoje nezaměstnanosti v regionu
Analýza dopadů účinnosti aktivních a pasivních nástrojů politiky zaměstnanosti
Dopady státních výdajů na ekonomiku

Poznámka:
- Do 29. 4. 2016, 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.
- V průběhu měsíce května budou přihlášky přezkoumány a případně přerozděleny podle
kapacit a reálných možností vedoucích prací. Do konce měsíce června budou završeny
schůzky studentů s vedoucími prací upřesňujících zadání.
- Do 30. 9. 2016 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.

V Plzni, dne 31. března 2016

PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
vedoucí katedry
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