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doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D. (FST ČVUT)
• Model oceňování vnitropodnikových výkonů ve výrobním podniku.
• Řízení nákladů vnitropodnikových útvarů a výkonů výrobního závodu.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, CSc. (KGE)
• Dopady ekonomických procesů na rozvoj vybraného území.
• Regionální aspekty vzniku rozvojových podnikatelských zón.
• Prostorové interakce českých a bavorských firem.
prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (KFU)
• 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.
• Rozvoj metod a nástrojů v oblasti Treasury Management.
• Modelování, simulace a optimalizace podnikových ekonomických procesů.
• Cirkulární ekonomika v teorii a praxi.
• Ekonomické změny a důsledky koncepce Průmysl 4.0.
doc. Ing. Petr Cimler, CSc. (KMO)
• Vliv logistických řešení na konkurenceschopnost/výkonnost obchodní firmy resp.
dodavatelsko-odběratelského řetězce.
• Vliv globalizace a ekonomických změn na chování obchodních firem a zákazníků na
vnitřním trhu.
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D. (KPM)
• Talent management v organizaci.
• Koncept Employer Branding v organizacích v České republice.
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (KEM)
• Prediktivní trh jako nástroj managementu.
• Data mining jako součást Business Intelligence v manažerském informačním systému.
doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (KPM)
• Marketing v praxi řízení podniků.
• Proměny trhů – dopad na řízení a ekonomiku podniků.
doc. RNDr. Mgr. Jiří Ježek, Ph.D. (KGE)
• Strategické plánování měst a regionů v teorii a praxi.
• Inovativní přístupy v rozvojovém managementu měst a regionů.
• Destinační management: modely, problémy, faktory úspěšnosti.
doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. (KEM)
• Modelování stochastických procesů v podnikové ekonomii a financích.
• Složitější modely teorie zásob.

• Modelování procesů na finančních trzích.
doc. RNDr. Marie Novotná, CSc. (KGE)
• Výzkum dostupnosti služeb pro podnikání ve venkovských oblastech.
• Metody zobrazování a analýzy prostorových informací pro management
ekonomického subjektu (jak využívat geografické informační systémy pro řízení a
rozvoj malého, středně velkého a velkého podniku).
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (KEM)
• Limitující faktory pro využívání exaktních metod v podnikovém managementu.
• Efektivní aplikace metod pro podporu rozhodování v řídicích systémech podniků.
• Modelování a optimalizace podnikových procesů.
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (KPM)
• Management inovací ve znalostní ekonomice.
• Interakce řízení projektů, procesů a znalostí.

