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Hospodaření podniku v závislosti na vývoji ekonomického cyklu
Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Klíčové otázky generační výměny v řízení rodinného podniku
Návrh optimalizace organizační struktury zvoleného podniku
Rozhodovací procesy v přípravě personálního plánu a při realizaci jeho cílů
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Získávání a výběr pracovníků ve zvolené organizaci
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
Analýza prodejních aktivit podniku
Společenská odpovědnost podniku v současné podnikové sféře
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Poznámka:
- Do 3. 5. 2017, 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. 2017 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.

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

V Plzni, dne 3. dubna 2017

vedoucí katedry
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