
       
   
       

       

 

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 129/2017 
k  pravidlům  pro  přijímací  řízení  a  podmínkám  pro  přijetí  ke  studiu  v 
doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019 

16. 11. 2017 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) a dále platného Statutu Jihočeské univerzity vyhla‐
šuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním pro‐
gramu Ekonomika a management, v oboru 6208V 097 Řízení a ekonomika podniku na Ekono‐
mické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/2019 s ná‐
stupem do studia od 1. 10. 2018. 

2) Principy přijímacího  řízení  jsou stanoveny Opatřením děkana k zajištění  studia v doktorském 
studijním programu č. 123/2017. 

3) Toto  opatření  bylo,  v souladu  se  zákonem,  schváleno  Akademickým  senátem  EF  JU  
dne 16. 11. 2017. 
 

Článek 2 
Přihlášení ke studiu 

 
1) Uchazeči se hlásí ke studiu podáním písemné a elektronické přihlášky ke studiu s uvedením stu‐

dijního programu, studijního oboru a formy studia (prezenční nebo kombinovaná) a vybraného 
rámcového  tématu  disertační  práce  ze  seznamu  schváleného  pro  příslušný  akademický  rok 
Oborovou radou doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku.  Seznam rámco‐
vých témat disertačních prací doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku pro 
akademický rok 2018/2019 je zveřejněn na internetových stránkách Oddělení vědy a výzkumu 
EF JU v sekci doktorské studium. 
 

2) Termín pro podání přihlášky je do 31. 5. 2018. Přihlášky ke studiu lze podávat formou elektro‐
nické přihlášky dostupné z www: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html 
Uchazeč je zároveň povinen podat přihlášku i na tiskopisech “Přihláška k doktorskému studiu v 
akademickém  roce 2017/2018”  (viz příloha 1  tohoto opatření)  poštou nebo prostřednictvím 
podatelny JU na adresu: 
Oddělení vědy a výzkumu 
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích 
Studentská 13 
370 05  České Budějovice 
V přihlášce musí být vyplněno rámcové  téma disertační práce a  jméno školitele  ze seznamu 
uvedeného v příloze 2 tohoto Opatření. Rozhodujícím datem je datum poštovního podání. 
 

3) Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč.  
a) Bankovní spojení pro úhradu poplatku je následující: číslo účtu EF JU:   104 725 778, kód 

banky: 0300, VS: 6020112, KS: 0379, SS: rodné číslo uchazeče. 
b) Uchazeč, který neuhradí do 31. 5. 2018 složenkou nebo doloženým bankovním převodem 

poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13 odst. 3 statutu, nesplnil podmínku 
pro přijetí a přijímací řízení bude zastaveno. 



       
   
       

       

 

4) K přihlášce, kterou uchazeč zasílá na Oddělení VaV EF JU připojí: 
a) doklad o absolvování magisterského, nebo navazujícího magisterského studia vysoké školy 

(diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce). V případě, že uchazeč nemá v době přijí‐
macího řízení ukončené magisterské, nebo navazující magisterské studium, je případné při‐
jetí ke studiu podmíněno předložením uvedených dokumentů k datu zápisu do doktorského 
studia; 

b) strukturovaný životopis na 1 stranu textu; 
c) přehled dosavadní odborné činnosti a citací publikací s využitím citační normy APA 6th; 
d) doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení. 

 
5) Má‐li přihláška formální nedostatky nebo je neúplná, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a dopl‐

nění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil  základní podmínky 
pro přijetí a přijímací řízení bude zastaveno. Poplatek za přijímací řízení se nevrací. 

 
Článek 3 

Přijímací zkouška 
 

1) Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na: 
‐ 14. 6. 2018 pro anglický doktorský studijní program; 
‐ 15. 6. 2018 pro český doktorský studijní program. 
Termín je sdělen písemně každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací 
zkoušce a potvrzením o přijetí přihlášky ke studiu. 

2) Náhradní termín přijímací zkoušky, rovnocenný řádnému termínu, je písemně určen pouze těm 
uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín a omluvili se písemně nejpozději do pěti 
pracovních dnů od konání přijímací zkoušky. 

3) Forma přijímací zkoušky je ústní. 
4) Obsahem přijímací zkoušky je zjištění předpokladů uchazeče pro vědeckou práci v daném věd‐

ním oboru. Důraz je kladen na: 
a) znalost obecné a aktuální problematiky vědního oboru;  
b) znalost metodologie vědního oboru; 
c) znalost  stavu  poznání  v úzké  problematice  vybraného  rámcového  tématu  disertační     

práce; 
d) znalost odborného anglického jazyka. 

5) Část přijímací zkoušky do českého doktorského studijního programuje vedena v anglickém ja‐
zyce, přijímací zkouška do anglického doktorského studijního programu je vedena pouze v an‐
glickém jazyce. 

6) Komise  pro  přijímací  zkoušky  rozhoduje  o  výsledku  přijímací  zkoušky  jednotlivých  uchazečů 
s přihlédnutím k dalším skutečnostem uvedeným v přihlášce a jejích přílohách. Komise hlasuje 
prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

7)  
Článek 4 

Výsledek přijímacího řízení 
 

1) Komise pro přijímací zkoušky vyhotovuje protokol o přijímacích zkouškách. Součástí protokolu 
je návrh děkanovi fakulty na přijetí/nepřijetí uchazečů. 

2) O přijetí ke studiu DSP rozhoduje děkan na základě návrhu komise pro přijímací zkoušky. 
3) Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 

30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, 
nebo předat žádost k rozhodnutí rektorovi. 

4) Maximální počet uchazečů o český doktorský studijní program je 15 studentů. 



       
   
       

       

 

5) Maximální počet uchazečů o anglický doktorský studijní program je 10 studentů.  
 
 
 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 
 
Přílohy: 
 
1) Přihláška k doktorskému studiu v akademickém roce 2018/2019 
2) Návrh rámcových témat disertačních prací pro akademický rok 2018/2019 
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Příloha č. 1 Opatření děkana č. 127/2017 
 

Přihláška k doktorskému studiu
v akademickém roce 2018/2019

Studijní doktorský program: Ekonomika a management

Studijní obor: 6208V 097 Řízení a ekonomika podniku

Forma studia (prezenční nebo kombinovaná):

Rámcové téma disertační práce1:  
 

Školitel1: 
 
Konzultant: 
 

Řádný termín přijímací zkoušky:  
Datum přijetí písemné omluvy z termínu přijímací zkoušky2: 
Stanovený náhradní termín přijímací zkoušky2: 

 

 Příjmení:   Rodné příjmení: 

 Jméno:   Titul: 

 Národnost:  Státní příslušnost:

 Pohlaví:   Číslo povol. k pobytu (u cizinců): 

 

Narození  Den      Číslo obč. průkazu      
Měsíc      Rodné číslo       
Rok      Číslo pasu u cizinců      
Místo  Okres

 

 
 Adresa  
 trvalého 
 bydliště: 
 

 ulice, č. domu: 

 obec: 

 okres:                                                   

 PSČ: 
 

 

 
Adresa pro 
korespon‐
denci3 
 

 ulice, č. domu: 

 obec: 

 okres:                                                   

 PSČ: 
 

                                                           
1 podle přílohy 1 opatření děkana EF č. 127/2017 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019“ 
2 podle čl. 3 odst. 2 Opatření děkana EF č. 127/2017 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke stu-
diu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019“. Vyplňuje oddělení pro vědu a výzkum EF 
JU 
3 vyplňuje se, pokud je adresa jiná než adresa trvalého bydliště. 
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Telefon: 
   

E – mail:
 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání:  
 
 

Dosažený vysokoškolský titul:  

 Název a adresa školy:  
 
 
 
 

 Fakulta:  

 Studijní program:  

 Studijní obor:   

 Téma diplomové práce:  
 

 Datum vykonání SZZ:    Počet let praxe v oboru:

 

Současné zaměstnání: 
 
 

Adresa: 
 
  

 

 Jazykové znalosti: 

 Aktivně: 
 
 
 

Pasivně:
 
 
 

 

 
 Žádám o ubytování v koleji (nehodící se škrtněte):                                  ano                         ne 

 

 
 Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 
 
 
 Datum: …………………………………..Podpis uchazeče: ………………………………… 

    

Přílohy podle článku 2, odst. 4 opatření děkana EF č. 127/2017 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2018/2019“: 
a) doklad  o  absolvování  magisterského,  nebo  navazujícího  magisterského  studia  vysoké  školy  (diplom  a 

osvědčení  o státní  závěrečné  zkoušce).  V případě,  že  uchazeč  nemá  v době  přijímacího  řízení  ukončené 
magisterské, nebo navazující magisterské  studium,  je případné přijetí  ke  studiu podmíněno předložením 
uvedených dokumentů do data zápisu do studia. 

b) Strukturovaný životopis na 1 stranu textu. 
c) Přehled dosavadní odborné činnosti a citací publikací s využitím normy APA6th 
d) Doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení4. 

 
 

                                                           
4 (Bankovní spojení - č. účtu EF JU:  104 725 778, kód banky: 0300, VS: 6020112, KS: 0379, SS: rodné číslo 
uchazeče ve formátu DDMMRRRR) 



Příloha 2 – Návrhy témat disertačních prací  
 

 prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. 
 

1. Sdílená ekonomika a její vliv na vybrané podniky cestovního ruchu 
 
Na základě analýzy  trhu produktu vybraných služeb cestovního ruchu modelovat integraci sdílené 
ekonomiky a vyhodnotit ekonomické, společenské a environmentální impakty platformy  „P2P“  na 
příkladu  relevantních  podniků  (hotelové nebo dopravní podniky).   
 

2. Přidaná hodnota SMART technologie v  destinační marketingové a manažerské organizaci 
cestovního ruchu (DMMO) 

 
Vyhodnotit ekonomické impakty přenosu a zavedení vybraných SMART systémů a procesů 
v působnosti konkrétní  DMMO (destinační manažérské a marketingové organizace) a specifikovat 
ekonomickou kategorii vytvořené přidané hodnoty.  
 

 doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
 

1. Řízení kvality jako nástroj pro zajištění konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb v 
cestovním ruchu  
 

Po implementaci Národního systému kvality služeb cestovního ruchu v ČR, kdy se poskytovatelé služeb 
v cestovním ruchu mohli bezplatně přihlásit ke školení a certifikaci v rámci Českého systému kvality 
služeb do roku 2015, je vhodné vyhodnotit dopady tohoto nástroje na nabídku produktů a systémy 
řízení v jednotlivých odvětvích cestovního ruchu. V rámci práce bude vhodné komparovat výsledky 
analýz českého tržního prostředí s analýzami trhů zemí, kde již dlouhodobě takový systém řízení kvality 
existuje, jakými jsou například Německo, Španělsko nebo Švýcarsko. Zkušenosti z těchto zemí dokládají 
skutečnost, že klasické systémy řízení kvality dle norem ISO 9001 nebo ISO 14001 nejsou pro subjekty 
cestovního ruchu příliš vhodné. Implementace těchto norem sice přináší i v podnicích cestovního ruchu 
zkvalitnění a profesionalizaci jejich řízení či zlepšení podnikové kultury, ovšem neposkytují žádnou další 
přidanou hodnotu zejména v oblasti marketingu nebo jejich konkurenčního postavení na trhu. Dalším 
negativem těchto systémů je jejich vysoká finanční náročnost, která je velmi obtížně akceptovatelná 
subjekty cestovního ruchu, které jsou tvořeny zejména malými a středními podnikateli. Většina 
podniků v cestovním ruchu je dokonce klasifikována jako mikro-podniky s méně než 10 zaměstnanci.  
Tyto normy jsou také příliš obecné a málo zohledňují specifičnost subjektů, které působí na trhu 
cestovního ruchu a které jsou více než v jakémkoliv jiném sektoru zaměřeny na spokojenost konečného 
zákazníka. Z těchto důvodů se opírá Český systém kvality služeb o metodu SERVQUAL, jejíž uplatnění a 
dopady na cílové trhy resp. segmenty budou předmětem výzkumu. 
 

 doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. 
 

1. Podvody v účetnictví, jejich formy, dopady a metody identifikace 
 

Téma je v intencích zaměření účetnictví  katedry na danou problematiku. O téma je zájem, svým 
způsobem  nemá zatím silnější konkurenční prostředí u jiných vysokých škol..  
Za předchozí období jsou částečně zmapovány formy podvodů, přístupy uplatňované v zahraniční 
literatuře, identifikovány potřeby domácího prostředí. Práce by měla vycházet z důsledné rešerše 
aktuálního stavu problematiky, rozdělení přístupů do skupin podle zaměření, náročnosti na zdroje vč. 
informačních. Výběr vhodných přístupů pro naše poměry. Ověřit je v praxi, upravit, dopracovat. 
Navazuje částečně i na téma řešené v rámci interních grantů (důsledky legislativních změn a politiky 



v účetnictví, daních a dalších disciplínách). Přínos lze spatřit i ve spolupráci s kolegy zejména z oblasti 
financí, daní a řízení podniku. Z prostředků interních grantů by mohla být zajištěna potřebná datová 
báze a SW. Specifický SW Idea je na katedře již instalován. Rešerše problematiky by mohla být zpětně 
uplatněna využitím pro činnost studentů 5. ročníků, ale i výuky. 
 

2. Finanční zdraví podniku z pohledu účetnictví ve vybrané oblasti  (doprava, služby, 
průmyslová výroba)  
 

Téma navazuje na  dizertační práce  zabývající se stejným tématem v oblasti zemědělství a veřejné 
dopravě. Ve spolupráci se zaměřením především na finance  a daně, ale i další související disciplíny, by 
měly být identifikovány rizikové oblasti ve vypovídací schopnosti účetních výkazů, určena paralelně 
slabší místa interpretace výkazů, dány návrhy na možné úpravy formalizovaných podob postupů, 
doporučení týkající se konkrétního zaměření.  
Navazuje i na téma interních grantů (důsledky legislativních změn v účetnictví, daních a dalších 
disciplínách, zejména řízení podniků). Přínosem je spolupráce s kolegy širšího předmětového spektra 
či praxí. Datová báze by mohla být sdílena v její zamýšlené podobě pro rok 2017. Rešerše problematiky 
by mohla být zpětně uplatněna využitím pro činnost studentů 5. ročníků, ale i výuky. 
 

3. Metody kreativního účetnictví, jejich identifikace, využití a zneužití v řízení podniku. 
 

Téma navazuje na předchozí témata týkající se  vlivu vedení účetnictví, kreativního účetnictví a 
podvodů v účetnictví; dále  významu kvality účetních dat pro finanční vykazování, vč.  konkrétních 
projevů v oblasti vybraného druhu dopravy a zemědělství.  Navrhované  téma by mělo doplnit a 
zkompletovat přehled metod identifikace kreativního účetnictví , jejich využívání a podoby zneužívání 
v řízení podniku. S tím souvisí i posouzení vazby na aktuální účetní a daňovou legislativu. Profesní 
zaměření podniků bude zvoleno. 
 

 doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 
 

1. Informační asymetrie a její důsledky v efektivní alokaci zdrojů 

Úspěšné fungování firem, ale také institucí obecně, je založeno na každodenním rozhodování, které 
nelze realizovat bez dostatečného množství relevantních informací. Využívání ICT představuje jeden 
z nástrojů, který umožní těmto subjektům přispět k efektivní alokaci zdrojů a tak eliminovat jedno 
z nejvýznamnějších omezení naplňování jejich cílů, nejen v kontextu tržního selhání.  

 doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 
 

1. Inovační řízení a konkurenceschopnost malých a středních podniků 
 
Podnik snažící se udržet a upevnit si svoje postavení na trhu musí realizovat vhodnou inovační politiku, 
která by mu umožnila dosáhnout výhodnějšího postavení v porovnání s konkurencí. Inovace jsou 
neodlučitelným prvkem podnikání, který přispívá k růstu zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a 
samotnému ekonomickému růstu. Inovace jsou vyvrcholením celé série vědeckých, technických, 
organizačních, finančních a obchodních činností a ve svém souhrnu tvoří inovační proces, který sestává 
z invenční a inovační fáze. Cílem disertační práce je zhodnocení současného stavu inovačního řízení 
vybraných malých a středních podniků a navržení inovačního modelu, který zefektivní inovační proces 
a posílí konkurenceschopnost MSP. DP navazuje na projekt GAJU „Inovační management a 
konkurenceschopnost MSP“. 
 

2. Řízení změn v malých a středních podnicích ve vybraném odvětví  
 



V dnešní době malé a střední podniky čelí značným, stále sílícím tlakům z okolního prostředí, ale 
zároveň i nově se otevírajícím příležitostem. Nic z tohoto však není dosažitelné bez zaměření na 
neustálé řízení a zavádění organizačních změn. Svět okolo se mění a organizace musí reagovat a umět 
se přizpůsobit implementací příslušných vnitropodnikových změn. Jako jediné vhodné řešení této 
situace se nabízí aktivní přístup k neustálému řízení strategických, ale i malých (inkrementálních) změn. 
Řízení změn je směr managementu spočívající v připravenosti reakcí na vnější a vnitřní prostředí a 
zaměřený na volbu předmětu změny, její pružnou přípravu, realizaci a využití. Cílem disertační práce 
je zhodnocení procesu řízení změn ve vybraných malých a středních podnicích, identifikace nástrojů, 
postupů řízení změn, problémových oblastí a navržení vhodného modelu změny, který by zlepšil celý 
zkoumaný proces. 
 

3. Motivace zaměstnanců malých a středních podniků 
 
V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na efektivitu využívání lidského kapitálu v podniku je nezbytné 
sladit vazbu mezi hodnocením pracovního výkonu a odměňováním. Bez kvalitního hodnocení není 
možné zajistit optimální motivovanost zaměstnanců, přičemž na hodnocení musí navazovat 
spravedlivé odměňování, které by zajistilo poskytování kvalitního výkonu zaměstnanci. Cílem 
dizertační práce je zhodnotit systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců v malých a středních 
podnicích a podat návrhy na jejich zlepšení. K získání primárních dat bude provedeno dotazníkové 
šetření včetně testování závislostí mezi vybranými otázkami v dotaznících. Na základě provedené 
analýzy budou navrženy změny v systémech hodnocení a výkonového odměňování zaměstnanců s 
důrazem na jejich vzájemnou vazbu.  
 

4. Vliv strategického plánování na prosperitu organizací 
 
Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace. Zaměřuje se na to, aby 
subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval všechny vlastní zdroje a včas a správně reagoval na 
změny v okolním prostředí. Je založeno na logickém postupu vedoucím od ujasnění smyslu a cílů změn, 
přes analýzu současného stavu, především možností a omezení, k návrhu optimálního způsobu jak ze 
současného stavu dospět k stanoveným cílům a ústícím v realizaci navrženého způsobu a průběžném 
sledování a vyhodnocování souladu reálného vývoje s vývojem požadovaným. Cílem disertační práce 
bude ověřit vliv strategického plánování na prosperitu organizací. V rámci empirického výzkumu budou 
ověřeny hypotézy stanovené tak, aby bylo možno vliv strategického plánování na prosperitu organizací 
posoudit. Dílčím cílem je navržení modelu strategického plánování aplikovatelný v podmínkách malých 
a středních podniků. 
 
 

5. Společenská odpovědnost malých a středních podniků 
 
Společensky odpovědné chování organizací lze označit jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, 
ale i etických, komerčních a společenských očekávání. CSR lze pojmenovat jako závazek organizace 
přijímat taková rozhodnutí a realizovat takové postupy, které jsou žádoucí z hlediska hodnot a cílů naší 
společnosti. Jedná se o koncept, jehož cílem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 
hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se zájmovými skupinami. Společenská 
odpovědnost stále více ovlivňuje úspěšnost hospodaření podniků a stává se důležitým nefinančním 
ukazatelem výkonnosti organizací, proto by se s principy odpovědného chování měly seznámit také 
podniky ze sféry malého a středního podnikání. Hlavním cílem disertační práce je zmapovat současný 
stav ve využívání konceptu CSR v malých a středních podnicích a na jeho základě navrhnout metodický 
návod sloužící k aplikaci konceptu CSR v praxi.  
 

 doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.  



1. Baumolova nákladová choroba v české ekonomice 

Baumolův model nevyváženého růstu (Baumolova nákladová choroba) má potenciál vysvětlit 
rozdílnou dynamiku některých odvětví ekonomiky. Disertační práce bude empiricky ověřovat platnost 
modelu pro českou ekonomiku, respektive pro podniky nebo organizace z vybraných sektorů a odvětví 
(např. kultura, zdravotnictví nebo školství). 

2. Ekonomické chování podnikového sektoru v době kurzového závazku ČNB. 

Závazek ČNB neumožnit posilování České koruny od listopadu 2013 do dubna 2017 pod úroveň 27 
CZK/EUR byl opatřením vyplývajícím z obav před deflačním vývojem. Disertační práce se zaměřuje na 
dopad kurzového závazku do ekonomiky podnikového sektoru a zkoumá ekonomické chování podniků 
v zajímavé situaci, kdy se zastavilo reálné posilování kurzu České koruny a zároveň bylo zřejmé, že toto 
reálné posilování bude pokračovat po ukončení kurzového závazku. 

 doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 

1. Společenská odpovědnost  a etika ve strategii  řízení lidských zdrojů  
  
Společenská odpovědnost firem  a etika je součástí strategie podnikání a řízení lidských zdrojů. 
Pomáhají budovat loajalitu a důvěru a podporují směr trvale udržitelného rozvoje. Zapojením CSR  a 
etiky do strategie ŘLZ a  do vytváření  podnikového klimatu je vytvářen příspěvek  ke zlepšování 
organizace, kultivaci prostředí  a utváření konkurenční výhody. 
 

2. Personální audit v MSP  
 
Personální audit představuje moderní nástroj kontroly a řízení lidských zdrojů a má své místa ve 
strategii podnikatelských subjektů. Jedná se  nejen o posouzení profesní způsobilosti zaměstnanců 
organizace, ale také činností, která je zaměřena na celkový rozvoj a zvyšování efektivity procesů 
organizace. Tyto procesy jsou pak především zajišťovány lidskými zdroji dané organizace. Zaměřuje se 
na personální činnosti; na podporu strategických plánů organizace; jeho cílem je přispívat ke zvyšování 
účinnosti řízení lidských. 
 

3. Inovační aktivity v MSP - Innovative activities in SMEs   
 
Identifikace bariér inovací a inovačních aktivit v malých a středních podnicích a návrhy na eliminaci 
těchto bariér by měly být jednou ze stěžejních prací manažer, neboť udržitelnost a rozvoj MSP jsou 
hlavním motorem vyvíjející se ekonomické společnosti.  

 
4. Personální controlling v MSP - Personnel Controlling in SMEs   

 
Personální controlling představuje nezastupitelný moderní nástroj řízení lidských zdrojů a má své místa 
ve strategii podnikatelských subjektů. Zaměřuje se na personální činnosti; na podporu strategických 
plánů organizace; jeho cílem je přispívat ke zvyšování účinnosti řízení lidských.  
 

5.    Family Business v MSP, jejich řízení a nástupnictví 
 
Rodinné firmy jsou základním prvkem podnikání a stabilizačním prvkem českého podnikatelského 
prostředí. Jsou to podniky, které v sobě ukrývají kapitál a hlavně potenciál do budoucna. Family 
business má ve světě dobré jméno a zahrnuje globálně proslulé značky.  
 

 doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.  



 
1. Karierní předpoklady studentů EF JU v souvislosti s rozvojem lidského potenciálu a novou 

ekonomikou 
 

Předpokladem úspěchu nové (znalostní) ekonomiky je rozvoj lidského kapitálu, zvláště jeho tvůrčího 
potenciálu v souvislosti s inovační kulturou. Cílem disertační práce je získání profilu karierních 
předpokladů studenta EF JU na základě analýzy a vyhodnocení série osobnostních testů. Navrhnout 
opatření k zlepšení kompetencí absolventů EF JU v souvislosti s odstraňováním barier rozvoje lidského 
potenciálu pro vybrané profesní pozice z hlediska nové ekonomiky. 
 

 doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. 
 

1. Modelování spokojenosti zákazníků: Statistické metody a případová studie 
 

Cílem práce je vytvoření modelu spokojenosti zákazníků vzhledem k jednotlivým kritériím a 
modelování různých opatření na spokojenost zákazníka. Případová studie bude vedena ve spolupráci 
s firmou E.ON. 

 

 doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
 

 1. Ekonomická pozice stavebních firem  zaměřených na pasivní domy v ČR ve srovnání s EU 

V rámci programu Nová zelená úsporám v ČR, existují dotační tituly B1 a B2, které jsou zaměřeny na 

podporu výstavby domů, které splňují kritéria pasivních domů, především pokud jde o spotřebu 

energie a tepelnou izolaci budov. Cílem práce bude zmapování situace, pokud jde o podnikatelské 

subjekty, které se specializovaly na výstavbu pasivní ch domů a na jejich ekonomickou efektivnost ve 

srovnání s firmami obdobného zaměření ve vybraných zemích EU. Jde o analýzu podnikatelského 

prostředí zaměřeného na specifický druh  podnikání, který má omezit spotřebu energie, a tím přispět 

ke snížení negativních dopadů klimatických změn souvisejících s produkcí C02.  

 2. Odpad jako zdroj podnikání v rámci  „Evropské  strategie podpory bioekonomie a 

využívání alternativních zdrojů“. 

Oblast bio ekonomie zahrnuje mnoho ekonomických aktivit, využívajících výsledků biologických a 

chemických věd k získání alternativních zdrojů výroby jako náhrady za zdroje neobnovitelné,  

především ropu a uhlí. Jedním z alternativních zdrojů pro bio ekonomii tvoří odpady, komunální i 

podnikové, které obsahují degradabilní biologickou složku, jde o rostlinný  a živočišný  odpad 

zemědělské produkce a  dřevní hmotu,  který je vhodný pro bioplynové zpracování.  Cílem práce bude 

zmapování situace v EU, pokud jde o potenciální zdroje využitelného odpadu pro bio ekonomii  na 

straně jedné a  podniky , které se  tímto  odpadem a jeho zpracováním  chtějí zabývat nebo zabývají.  

V případě velkého počtu podniků s tímto zaměřením, půjde o zúžení výběru  jen na dvě země EU a 

srovnání podmínek a konkurenceschopnosti podniků, které podnikají v oblasti bio ekonomie a na svých 

vstupech mají odpady. 

 doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. 

 1. Perspektivy provozování malých prodejen na maloobchodním trhu  



Maloobchodní trh dlouhodobě prochází změnou struktury, přes řadu vznikajících menších prodejen 
jejich počet v řadě zemí celkově klesá. Cílem disertační práce je prozkoumat bariéry a příležitosti pro 
provozovatele malých prodejen na maloobchodním trhu a posoudit charakter vlivu působení 
obchodních řetězců, pokračujícího rozvoje elektronického obchodu a nových technologií na 
provozování malých prodejen.  

 2. Tržní uplatnění lokálních produktů  

Poptávka po lokálních produktech roste, nákupní a spotřební chování je však v řadě aspektů specifické. 
Cílem disertační práce je navrhnout strategie pro tržní uplatnění lokálních produktů se zohledněním 
výrobců z řad malých a středních podniků. 

 3. Personální marketing 

V současných podmínkách je pro řadu podniků stále obtížnější získat a udržet si zaměstnance 
s optimálním profilem. Cílem disertační práce je posoudit význam aplikace marketingu v oblasti řízení 
lidských zdrojů, vhodnost aplikace jednotlivých nástrojů a potřebu inovace v současných postupech. 

 4. Internacionalizace podnikání 

V podmínkách globalizovaného podnikatelského prostředí, dynamického vývoje světové ekonomiky i 
specifických vystupujících trendů jako je glokalizace či deglobalizace se mění podmínky pro rozšiřování 
podnikových aktivit na zahraniční trhy. Cílem disertační práce je zhodnotit vývoj v přístupech 
k internacionalizaci firem v závislosti na vybraných faktorech jako je velikost podniku či podmínky 
konkrétních trhů. 

 5. Uplatnění tržní produkce sladkovodních ryb 

Tuzemská spotřeba sladkovodních ryb dlouhodobě stagnuje i přes řadu aktivit na podporu jejího 
zvýšení, významná část produkce ryb směřuje bez dalšího zpracování na zahraniční trhy. Cílem 
disertační práce je posoudit potenciál produkce sladkovodních ryb z pohledu její 
konkurenceschopnosti, možností výrobkových inovací, distribučních kanálů a vývoje spotřebitelských 
zvyklostí. 

 doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
 

1. Strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí v MSP    

Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí jsou základem pro tvorbu strategie (Tichá, I., Hron, J., 2002).  

Strategické řízení není dle provedených průzkumů v řadě MSP (zejména malých podniků a 

mikropodniků) dostatečně rozvinuto (Rolínek, L. a kol., 2012).  Cílem práce je, na základě zjištění 

současného stavu uplatňování principů strategického managementu v MSP vybraného odvětví a jeho 

porovnání s doporučeními uváděnými v odborné literatuře navrhnout systém vhodných ukazatelů pro 

hodnocení vnějšího a vnitřního prostředí MSP.  

2. Manažerský audit jako nástroj řízení MSP 

Úspěšnost MSP do značné míry závisí na schopnostech managementu a zaměstnanců zvládat základní 

procesy.  Manažerský audit slouží v souladu s teorií omezení (Goldratt, E. M., 1984) k hledání slabých 

míst při realizaci podnikových procesů. Cílem práce je s využitím metodiky manažerského auditu 



(Stejskalová, I., Rolínek, L a kol., 2008) vyhodnotit slabá místa při řízení procesů v MSP a navrhnout 

modelové způsoby jejich optimalizace.  

3. Inovace a jejich vliv na rozvoj vybraných MSP 

Inovace je chápána v souladu s definicí OECD jako implementace nového nebo výrazně zlepšeného 

produktu (zboží či služby) nebo procesu, nová marketingová metoda nebo nová organizační metoda v 

obchodní praxi, organizaci pracoviště nebo vnějších vztazích (OECD, 2005).  Cílem disertační práce je  

zmapovat realizované inovace ve vybraných MSP a vyhodnotit jejich dopad na jejich rozvoj.  

DP bude řešena v rámci projektů GAJU „Inovační management a konkurenceschopnost MSP“ a 

INTEREG ČR Rakousko „Managing Continuous Service Innovation Process in Small-and Medium-Sized 

Enterprises“. 

 

 doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D.  

 

 1. Faktory ovlivňující poptávku v cestovním ruchu  

Pro efektivní řízení destinací i podniků v oblasti cestovního ruchu je nutné pokročilé plánování a 

prognózování. Nicméně prognózování návštěvnosti není v ČR narozdíl od jiných destinací (např. 

Austrálie, Hong Kong) dostatečně rozvinuté a vychází typicky pouze z extrapolace. Cílem této práce je 

tedy identifikovat významné faktory ovlivňující poptávku v cestovním ruchu a vytvořit model pro 

prognózování návštěvnosti na úrovni vybrané destinace. Práce bude vycházet především z již 

existujících sekundárních dat a metodologicky bude využit aparát lineárního modelování a 

geografických informačních systémů. 
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