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Školitel: doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

Název práce:  Využití prostředků data-miningu v malých firmách 

Cíl: vybrat a popsat vhodné prostředky data-miningu využitelné v malých firmách, analyzovat 

úspěšné aplikace 

 

 

Školitel: doc. Ing. František Koliba, CSc. 

Název práce:  Informační systémy pro podporu malého a středního podnikání 

Cíl: Na základě analýzy dostupných informačních systémů navrhnout nástroje a metody informační 

podpory malých a středních podniků 

 

 

Školitel: prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. 

Název práce:  Volatilita úrokových sazeb a řízení úrokového rizika 

Cíl: Na základě kvantifikace úrokového rizika navrhnout optimální strategii řízení úrokového rizika 

v podniku 

 

 

Školitel: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 

Název práce: Dopady integrace České republiky do Evropské unie na podnikový sektor - 

očekávání a skutečnost 

Cíl: vyhodnocení mikroekonomických a makroekonomických dopadů členství ČR v EU na podniky  

a podnikatelské prostředí, a to v kontextu očekávaných důsledků před vstupem ČR do EU a následné 

reality 

 

 

Školitel: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 

Název práce:  Vliv přidružení zemí Západního Balkánu k Evropské unii na podnikatelské 

prostředí těchto ekonomik 

Cíl: vyhodnocení vlivu makroekonomických dopadů přidružení balkánských zemí k EU na 

podnikatelské prostředí v těchto ekonomikách jako základ expanze a spolupráce českých firem v této 

oblasti 

 

 

Školitel: doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D. 

Název práce:  Logistické řízení dodavatelských řetězců 

Cíl: navrhnout nástroje, postupy, metody nebo modely vedoucí ke zlepšení efektivnosti logistických 

procesů dodavatelského řetězce 
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Školitel: doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc.  

Název práce:  Možnosti využití zkrácených pracovních úvazků v sociální politice a personální 

strategii podniků v ČR 

Cíl: na základě primárního výzkumu v podnicích ČR zjistit zájem managementů o využití institutu 

zkrácené pracovní doby (zkrácených úvazků) pro rozvoj lidských zdrojů. Dílčími cíli bude zjistit do 

jaké míry může tento flexibilní postoj k pracovní době ovlivnit výchovu talentů na různých úrovních 

v podnicích, stabilizovat intelektuální kapitál podniku, s cílem co nejlépe dosahovat stanovených 

podnikových cílů. 

 

 

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.  

Název práce:  Algoritmy řešení problému minimální kostry grafu  

Cíl: výzkum algoritmů řešení problémů minimální kostry grafu, které mají významnou roli při řešení 

optimalizačních úloh ekonomického zaměření na podnikové úrovni 

 

 

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.  

Název práce: Dopravní problém v podmínkách rizika a neurčitosti  

Cíl: výzkum algoritmů k řešení dopravního problému s fuzzy a stochastickými koeficienty, který má 

významnou roli při řešení optimalizačních úloh ekonomického zaměření na podnikové úrovni 

 

Školitel: doc. JUDr. Mikoláše Sabo, CSc. 

Název práce: Právní a ekonomické aspekty živnostenského podnikání v 

podmínkách České republiky a Slovenské republiky 

Cíl:  zhodnocení rozsahu plnění podmínek pro získání živnostenského oprávnění se zřetelem na 

finanční náklady a podnikatelský plán a možnosti využití případných podnětů z právní úpravy v SR na 

precizaci české právní úpravy 

 

 

Školitel: doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 

Název práce: Bariéry a perspektivy rozvoje MSP v kontextu aplikace účetních, daňových 

a legislativních změn. 

Cíl:  provést analýzu účetních, daňových, legislativních, ale i souvisejících sociálních a společenských 

bariér a vlivů rozvoje MSP, navrhnout model(y) vycházející z odlišných forem účetních jednotek, 

příp. rozdílů právnických a fyzických osob 

 

 

Školitel: prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. 

Název práce:  Hodnocení výkonnosti podnikových klastrů 

Cíl: analyzovat faktory rozvoje podnikových klastrů a navrhnout metody hodnocení jejich výkonnosti 

v průběhu životního cyklu 
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Školitel: prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. 

Název práce:  Podpora inovací a strategické řízení firem 

Cíl práce: vyhodnotit metody tvorby podnikové inovační strategie a navrhnout konkrétní aplikaci pro 

vybraný segment podniků 

 

 

Školitel: doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. 

Název práce: Aplikace modelů volatility na řízení devizového rizika 

Cíl: navrhnout optimální model odhadu a predikce volatility devizového kurzu pro řízení devizového 

rizika na úrovni podniku 

 

 

Školitel: prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. 

Název práce: Aplikace metodiky Six Sigma s využitím Taguchiho metody hodnocení procesů ve 

vybraném podniku. 

Cíl: ve vybraném podniku aplikovat na konkrétním úseku provozu metodu Six Sigma. Dosažené 

změny hodnotit pomocí Taguchiho ztrátové funkce. Vypracovat obecnou metodiku pro implementaci  

Six Sigma na dalších úsecích daného podniku 

 

 

Školitel: doc. Ing. Josef Vodák, PhD. 

Název práce:  Vliv investic do vzdělávání na výkon podniku 

Cíl: Objasnit vazby mezi investicemi do vzdělávání pracovníků podniku na jeho výkon, navrhnout 

vhodné přístupy k rozvoji těchto pracovníků a navrhnout způsoby vyhodnocování efektivnosti těchto 

investic do jejich rozvoje (cílovou skupinou jsou řídící pracovníci) 

 

 

Školitel: Ing. Dominik Vymětal, DrSc. 

Název práce:  Metody analýzy zákaznických dat z CRM v rámci systémů elektronického 

obchodování s využitím nástrojů Business Intelligence 

Cíl: analyzovat stávající možnosti nástrojů Business Intelligence a navrhnout vzorové hodnotící 

mechanismy pro monitorování zákaznické základny na základě dat z CRM 

 

 

Školitel: Ing. Dominik Vymětal, DrSc. 

Název práce:  Metody modelování a optimalizace systému na podporu elektronického podnikání 

Cíl: analyzovat možné přístupy k modelování systémů na podporu elektronického podnikání 

a navrhnout nové použitelné modely včetně navržení metodiky pro jejich optimalizaci 

 

 


