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Aktuální makroekonomické prostředí podnikání v České republice  

Školitel: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

Cíl práce: zmapovat makroekonomický vývoj v ČR a hlavní problémy, s nimiž se setkává 

podnikatelská sféra při aplikaci makroekonomických opatření veřejných institucí. 

 

Aktuální otázky sdružování podnikatelských subjektů v České republice  

Školitel: doc. JUDr. Mikuláš Sabo, PhD. 

Cíl práce: po širším teoretickém pojednání, analyzovat výhody a problémy klastrů fungujících v České 

republice a hlavně v Moravskoslezském kraji a navrhnout možnou účast Slezské univerzity v odborné 

pomoci regionálním klastrům a vymezit okruhy možné spolupráce. 

 

Algoritmy řešení problému minimální kostry grafu  

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. 

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

řešení optimalizačních úloh ekonomického zaměření. 

 

Analýza a prognóza odvětvové struktury ekonomiky ČR  

Školitel: prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. 

Cíl práce: analýza vývoje odvětvové struktury ekonomiky ČR a její krátkodobá prognóza 

v podmínkách rozvíjející se mezinárodní specializace, kooperace a integrace (uplatněním 

matematicko-statistických přístupů). 

 

Analýza otevřených problémů spojených s uplatňováním zákona o veřejných zakázkách 

Školitel: doc. JUDr. Mikuláš Sabo, PhD. 

Cíl práce: rozpracování některých i naznačených problémových oblastí veřejných zakázek s nástinem 

řešení pro hospodářskou praxi. 

 

Aplikace statistických metod data miningu při marketingovém výzkumu spokojenosti zákazníků 

supermarketů 

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.  

Cíl práce: aplikace statistických metod data miningu  v marketingovém výzkumu v oblasti 

spokojenosti zákazníků hypermarketů a supermarketů (Tesco, Kaufland, Carefour aj.) s důrazem na 

vyhodnocení s využitím statistických metod. 

 

Aplikace kalkulace Activity-Based Costing v podnikové praxi 

Školitel: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 

Cíl práce: popis míry využití a postupů aplikace moderních metod kalkulací ABC/M. 
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Automatizovaný systém pro podporu procesního řízení firmy  

Školitel: doc. Ing. Petr Wolf, CSc.    

Cíl práce: navrhnout a ověřit na konkrétních datech automatizovaný systém pro podporu procesního 

řízení firmy. 

 

Dopravní problém v podmínkách rizika a neurčitosti  

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. 

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

má významnou roli při řešení optimalizačních úloh ekonomického zaměření. 

 

Dopady zavedení společné měny euro na podnikový sektor v České republice  

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

Cíl práce: specifikace a vyhodnocení předpokládaných dopadů zavedení eura v ČR na podniky  

(např. členění dle velikosti, apod.). Vyhodnocení dopadů vzniku eurozóny na podniky v ČR. 

 

Hodnocení spotřebních výrobků pomocí metod vícekriteriálního hodnocení se zaměřením na 

metodu AHP  

Školitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. 

Cíl práce: aplikace metod vícekriteriálního hodnocení variant v oblasti hodnocení spotřebních výrobků 

s důrazem na vyhodnocení metodou Analytického hierarchického procesu (AHP). 

 

Hodnocení efektivity marketingových výdajů  

Školitel: doc. Ing. Pavol Kita, PhD. 

Cíl práce: vypracování modelu efektivity reklamy. 

 

Chování spotřeby v ČR a její modelové vyjádření 

Školitel: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

Cíl práce: analýza faktorů, které ovlivňují vývoj poptávky po vybraných komoditách. 

 

Chování spotřebitelů v místě prodeje: přínosy a perspektivy pro praxi a teorií 

Školitel: doc. Ing. Pavol Kita, PhD. 

Cíl práce: analýza chování spotřebitelů v místě prodeje z hlediska nových směrů marketingu, zejména 

neuromarketingu jako inovativního přístupu ke spotřebitelskému chování a prodeji.  

Informační technologie ve strategickém řízení podniku  

Školitel: doc. RNDr. František Koliba, CSc. 

Cíl práce: analyzovat možnosti moderních informačních technologií ve strategickém řízení podniku. 

Důraz položit na oblast malého a středního podnikání. Navrhnout metodiku pro jejich zavedení. 

Praktický výsledek demonstrovat na konkrétních případech. 

 

IT Security  

Školitel: doc. Ing. Petr Wolf, CSc.    

Cíl: vytvořeni systému klasifikace a efektivních opatření proti (novým/různým) typům hrozeb napříč 

organizací. 

 

Komparace tržních metod oceňování podniku a jejich kombinace  

Školitel: doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar  

Cíl práce: srovnání novějších metod tržního oceňování podniku a na základě výsledků tohoto srovnání 

nalézt vhodné postupy pro jejich kombinace. 

 

Konkurenceschopnost ČR a faktory, které ji ovlivňují 

Školitel: prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. 
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Použití multiagentních systémů pro modelování obchodních a finančních procesů podniků 

a obchodních firem. 

Školitel:  Ing. Dominik Vymětal,  DrSc.    

Cíl práce: vypracovat ucelenou metodiku modelování zejména s ohledem na e-commerce.  

 

Proces uvedení nové značky na trh 

Školitel: doc. Ing. Pavol Kita, PhD. 

Cíl práce: vypracování distribučně-obchodného modelu a komunikačního mixu. 

 

Quo vadis reklamo? 

Školitel: doc. Ing. Pavol Kita, PhD. 

Cíl práce: nasycenost jednotlivými typy reklamy. 

 

Regionální aspekty aktivní politiky zaměstnanosti v České republice 

Školitel: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.    

Cíl práce: analyzovat regionální diference v realizaci programů aktivní politiky zaměstnanosti, 

zhodnotit efekty aktivní politiky zaměstnanosti v regionech, navrhnout změny v systému realizace  

a financování aktivní politiky zaměstnanosti v regionech.  

 

Regionální disparity – příčiny a projevy a jejich vliv na postavení firem 

Školitel: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.    

Cíl práce:  nalezení příčin vzniku regionálních disparit a deskripce jejich projevů. 

 

Rozvoj leadershipu - vedení lidí 

Školitel: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.  

Cíl práce: určit zásadní kompetence pro efektivní vedení lidí a metody pro jejich rozvoj, včetně úlohy 

podnikových systémů vzdělávání. 

 

Rozvoj společenské odpovědnosti organizací (CSR) 

Školitel: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.  

Cíl práce: určit metody (best practices) a podmínky pro rozvoj CSR v regionu. Ověřit metodu pro 

měření přínosů a úrovně CSR. 

 

Rozhodovací tabulky a stromy v řízení 

Školitel: doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

Cíl práce: propracovat reprezentaci manažerských znalostí pomocí  rozhodovacích tabulek a stromů. 

 

Řízení nákladů neziskových a zdravotnických organizací 

Školitel: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. 

Cíl práce: návrh využití kalkulačních metod v neziskovém sektoru 

 

Současná ekonomická krize a česká ekonomika 

Školitel: prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. 

 

Specifika financování a účetnictví občanských sdružení 

Školitel: doc. Ing. PhDr. Jan Novotný, CSc. 

Cíl práce: vytvoření modelu financování občanských sdružení. 
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Spolupráce České republiky a Slovenské republiky na trhu mezinárodního cestovního ruchu 

 20 let po rozdělení Československa 

Školitel: doc. Ing. Lubomír Kmeco, PhD. 

Cíl práce: na základě analýzy vývoje cestovního ruchu v České republice a Slovenské republice 

v posledních 20 letech navrhnout možnosti spolupráce těchto dvou zemí při prosazování se na trhu 

mezinárodního cestovního ruchu. 

 

Strukturální politika jako nástroj ekonomického růstu 

Školitel: prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. 

 

Teorie a praxe protimonopolní regulace v České republice 

Školitel: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.    

Cíl práce: rozbor a následné zhodnocení protimonopolní regulace v České republice  

 

Teoretické a praktické aspekty budování spokojenosti a loajality zákazníka 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD. 

Cíl práce: zkoumání problematiky budování spokojenosti a loajality zákazníka z hlediska teorie 

a praxe. Pozornost bude věnována nástrojům, které zabezpečují změnu marketingového myšlení 

v podniku ve vztahu k zákazníkům a jejich možnostem využívání v konkrétní praktické činnosti.  

 

Teoretické a praktické aspekty využívání geomarketingu v procesu lokalizace míst prodeje 

Školitel: doc. Ing. Pavol Kita, PhD. 

Cíl práce: analyzovat teoretické a praktické aspekty možností využití geomarketingu v procesu 

lokalizace míst prodeje s cílem posílení konkurenceschopnosti podniku.    

 

Tvorba plánu prodeje z hlediska využití postupů hodnotové segmentace marketingu 

Školitel: prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD. 

Cíl práce: vysvětlit a aplikovat nástroje, techniky a metody, které umožňují prodejci vypracovat 

odpovídající strukturovaný plán prodeje opírající se o hodnotovou segmentaci marketingu.  

 

Vliv lázeňství na sociálně-ekonomický rozvoj cílového místa 

Školitel: doc. Ing. Lubomír Kmeco, PhD. 

Cíl práce: definovat a charakterizovat sociálně-ekonomický rozvoj cílového místa, objasnit, 

analyzovat a kvantifikovat vliv lázeňství na něj. Navrhnout možnosti prohlubování vlivu lázeňství na 

sociálně ekonomický rozvoj cílového místa. 

 

Vliv strukturální (mikroekonomické) politiky EU na situaci v ČR 

Školitel: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

Cíl práce: zmapovat strukturální politiky uskutečňované v ČR a hlavní problémy, s nimiž se setkává 

podnikatelská sféra při jejich aplikaci. 

 

Výkonnost ekonomiky ČR a její vliv na utváření podnikatelského prostředí 

Školitel: prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. 

Cíl práce: analyzovat a nastínit možný další vývoj výkonnosti ekonomiky ČR (krátkodobá prognóza) a 

kvantifikovat (využitím matematicko-statistických metod) možné dopady pro rozvoj podnikání v ČR. 

 

Využití fuzzy množin při podpoře rozhodování managementu 

Školitel: doc. Ing. Petr Wolf, CSc.    

Cíl práce: navrhnout a ověřit na konkrétních vybraných lingvistických a numerických datech 

automatizovaný systém pro podporu rozhodování manažera.  
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Využití historických míst v cestovním ruchu 

Školitel: doc. Ing. Lubomír Kmeco, PhD. 

Cíl práce: charakterizovat využití historických míst v rozvoji cestovního ruchu, analyzovat poptávku  

a nabídku v historických městech a kvantifikovat účinky rozvoje cestovního ruchu v nich. Navrhnout 

možnosti dalšího využívání historických míst v cestovním ruchu. 

 

Využití informačních a komunikačních technologií pro síťovou spolupráci malých podniků 

Školitel: doc. RNDr. František Koliba, CSc. 

Cíl práce: analyzovat možnosti ICT s důrazem na podporu MSP především v oblasti kooperací. 

Navrhnout metodiku spolupráce s využitím ICT. Praktický výsledek demonstrovat na konkrétních 

realizacích navržené metodiky. 

 

Využití prostředků data-miningu v malých firmách 

Školitel: doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

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

úspěšné aplikace. 

 

Vývojové tendence institucializace podnikové sféry v procesu integrace ČR do Evropské unie 

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

Cíl práce: vymezení hlavních faktorů (a jejich dopadů) ovlivňujících vývoj podnikové sféry v období 

zapojování ČR do struktur Evropské unie. 

 

Znalostní systémy pro odhalování podezřelých transakcí 

Školitel: doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 

Cíl práce: popsat a zhodnotit existující znalostní systémy pro odhalování podezřelých transakcí, 

případně navrhnout jejich rozvoj v tuzemských podmínkách. 
 

 

 

 

 

 

 


