OBSAH
1

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP) ................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4

2

OBSAH A STRUKTURA................................................................................................. 4
2.1
2.2
2.3
2.4

3

ŘEŠENÍ PROBLÉMU A METODY VĚDECKÉ PRÁCE.......................................................... 15
ZÁKLADNÍ VĚDECKÉ METODY .................................................................................... 16
SBĚR INFORMACÍ ........................................................................................................ 18
ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ ............................................................................................ 19

BIBLIOGRAFIE (CITACE, LITERATURA) ............................................................. 21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6

FORMÁTOVÁNÍ TEXTU .................................................................................................. 9
ODRÁŽKY A ČÍSLOVANÉ SEZNAMY ............................................................................. 10
KAPITOLY, SUBKAPITOLY A ODSTAVCE ...................................................................... 11
SEZNAMY TABULEK, GRAFŮ, OBRÁZKŮ A ZKRATEK .................................................... 11
OZNAČENÍ TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ ................................................................... 12
GRAFY A OBRÁZKY ..................................................................................................... 12
ZDROJE TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ ........................................................................ 13

CÍLE A PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ ................................................................................ 14
4.1
4.2
4.3
4.4

5

SEMINÁRNÍ PRÁCE ........................................................................................................ 4
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE....................................................................................................... 5
STRUKTURA PRÁCE ....................................................................................................... 5
CHYBY PŘI PSANÍ .......................................................................................................... 6

FORMÁLNÍ ÚPRAVA .................................................................................................... 8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4

SEMINÁRNÍ PRÁCE ........................................................................................................ 2
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE....................................................................................................... 2
ROZSAH PRÁCE ............................................................................................................. 3
TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE .................................................................................... 3

CITAČNÍ NORMA NA VŠEM ........................................................................................ 21
PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ CITACE .......................................................................................... 24
BIBLIOGRAFICKÝ ZÁZNAM.......................................................................................... 25
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................... 26
TYPY BIBLIOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ .......................................................................... 26
OBSAH BIBLIOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ ....................................................................... 28

TEMATICKÉ OKRUHY SP/BP/DP ............................................................................ 30
6.1
6.2
6.3
6.4

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁRNÍCH PRACÍ (BC/ING./MBA) ....................................... 30
FINÁLNÍ MODUL .......................................................................................................... 71
TEMATICKÉ OKRUHY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ ............................................................. 72
TEMATICKÉ OKRUHY DIPLOMOVÝCH PRACÍ ................................................................ 73

1

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)

Uvedený text je souhrnem administrativních, odborných, typografických a bibliografických
pokynů (doporučení) pro psaní seminárních (SP), bakalářských (BP) a diplomových prací (DP).
Některé zde uváděné pokyny nejsou, respektive nemohou být VŠEM striktně nařízeny, ale
jejich případné nedodržení může vést k nemožnosti obhájení práce (nedoporučení obhajoby).
Předkládané pokyny se mohou zdát obsáhlé, ale je nutné si uvědomit, že jejich součástí jsou jak
konkrétní texty norem, aby je student nemusel dohledávat, praktické příklady (šedé rámečky),
ale i rady, poznámky, tipy a doporučení studentům pro napsání obsahově a administrativně
kvalitní odborné práce.


Odborné písemné práce (SP/BP/DP dále jen „práce“) mají za cíl prokázat schopnost
studenta samostatně a tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma v požadovaném rozsahu
a kvalitě, a to po stránce obsahové, jazykové a formální.



Smyslem odborných prací na vysoké škole je zdokonalování schopností vlastního
písemného projevu z příslušných studijních předmětů/modulů v rámci následné praktické
aplikace takto získaných poznatků a znalostí pro profesní zaměření studenta (dále jen
„autora“).



Odborná práce je vždy formulována problémově, kdy jsou řešeny konkrétní aspekty dané
problematiky s využitím širšího spektra odborných zdrojů.



Napsání kvalitní odborné práce je časově náročná záležitost, kterou není vhodné nechávat
až na samý závěr studia s tím, že např. SP slouží jako administrativní, studijní a odborná
příprava studenta pro vypracování vlastní závěrečné práce.



Práci píše a zpracovává sám student, ne vedoucí práce, který za práci autora nenese žádnou
zodpovědnost.



Každá práce musí být studentem obhájena před odbornou komisí, kdy obhajoby prací
probíhají ve stanovených termínech.



Student nesmí odevzdat obsahově totožnou práci v odlišných studijních
programech/oborech/modulech/předmětech (každá práce musí být originálem).

1.1

Seminární práce



Počty SP v rámci studijního programu jsou stanoveny příslušným studijním programem,
viz Struktura a časový plán.



Termín pro odevzdání a obhajobu SP není pevně stanoven a je dán termínem uzavření studia
v rámci standardní doby studia.

1.2


Závěrečná práce
Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. rozlišuje názvy pro bakalářské práce (bakalářské
studijní programy), respektive diplomové práce (magisterské studijní programy), kdy v
textu je používáno souhrnného označení BP/DP nebo závěrečná práce.
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1.3

Termíny pro odevzdání a obhajobu závěrečné práce jsou stanoveny časovým
harmonogramem pro uzavření a ukončení studia (nezávisí na termínu zahájení studia nebo
termínu ukončení standardní doby studia).

Rozsah práce

Horní hranice rozsahu práce (počet stran) je považována jako maximální a není možné ji
překročit, kdy výjimku může udělit pouze vedoucí práce s ohledem na rozsah zkoumané
problematiky a množství zpracovávaných dat (přílohy se nepočítají do rozsahu práce).




1.4

Seminární práce rozsah 20 až 25 stran (bez příloh).
Bakalářská práce rozsah 30 až 40 stran (bez příloh).
Diplomová práce rozsah 50 až 70 stran (bez příloh).

Téma, název a zadání práce

Téma práce si student volí podle svého studijního a odborného zaměření, specifických zájmů,
případně podle profesního zájmu podniku/organizace, kde bude svou práci zpracovávat. Výběr
samotného tématu práce je pouze na studentovi, který si téma práce vybírá z nabídky VŠEM
(SP/BP/DP) nebo jej konkretizuje v rámci konzultací s vedoucím práce (BP/DP).


Téma SP vybírá student z nabídky VŠEM dle svého studijního programu/oboru a formy
studia, viz str. 30 - 70.



Téma BP/DP je zvoleno a stanoveno studentem v rámci konzultace s akademickým
pracovníkem (vedoucím práce) nebo jej student vybírá z nabídky VŠEM, viz str. 71 – 75.
Podmínkou pro možnost výběru tématu je minimálně 1 obhájená seminární práce.



Název práce vychází z konkretizace zvoleného tématu a specifikuje užší odbornou oblast,
které se autor bude věnovat, tzv. formulací vlastního názvu práce.



Zadání BP/DP je vypracováno vedoucím práce po konzultaci se studentem nad volbou
tématu a názvem práce s tím, že student odpovídá za jeho správné vyplnění, kdy samotné
zadání závěrečné práce stanovuje cíle a strukturu práce, harmonogram a použitou literaturu.
Vypracované zadání odevzdává vedoucí práce na studijní oddělení a to je následně nahráno
do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.



Doba pro zpracování bakalářské práce je minimálně 3 měsíce a pro zpracování diplomové
práce minimálně 5 měsíců (počítáno od data zadání práce do data odevzdání práce).



Vedoucí práce konzultuje se studentem odbornou stránku práce, ne její formální úpravu,
relevantnost dat nebo autorem použité zdroje. Student jako autor práce je plně zodpovědný
za obsah a správnost vlastní práce, kdy vedoucí práce autorovi pomáhá metodicky a
s odborným vedením práce (nezanedbatelné jsou pro samotný výsledek, tedy úspěšné
obhájení práce, zkušenosti vedoucího práce s vedením prací na vysoké škole v návaznosti
na samotnou akademickou činnost, tzn. výuka a výzkum).



Autor a vedoucí práce si primárně stanoví pravidla vzájemné komunikace a způsobu
konzultací (termíny, frekvence, forma), které jsou pro studenta závazné, kdy oboustranné
obviňování těsně před termínem odevzdání nebo obhajobou práce je bezpředmětné.
Iniciativa psaní a dokončení práce vždy vychází od samotného studenta, který musí počítat
s tím, že vedoucí „vede“ i několik odborných prací současně, respektive má své standardní
3

povinnosti akademického pracovníka na vysoké škole (výuka, výzkum, kontrola studia
atp.).

2

OBSAH A STRUKTURA

Odborná práce musí být obsahově vyvážená, kdy větší váha obvykle připadá analyticko –
praktické části práce, v níž autor prokazuje schopnost aplikace základních teoretických a
metodologických poznatků na zkoumaný praktický problém, včetně využití souvisejících
statistických údajů a jejich interpretace.


V případě pouze teoreticky zaměřené práce jsou vyšší nároky kladeny na šíři zpracování
pramenů, srovnání získaných poznatků o alternativních přístupech a jejich vyhodnocení v
literatuře i z hlediska samotného autora.



Práce s praktickým zaměřením musí obsahovat nástin doporučení a návrhů, jejichž realizace
v praxi by pomohla vyřešit zkoumaný problém s tím, že takové práce bývají i nejlépe
hodnoceny.



Z celé práce musí být jasně patrné, že autor zvládl zadané téma, je schopen aplikovat
poznatky získané studiem a formulovat vlastní stanovisko k řešeným problémům, kdy
na základě zjištěných skutečností dochází k formulaci vlastních návrhů řešení.



Text práce by měl být čtivý a srozumitelný každému vysokoškolskému čtenáři, kdy jen
používáním cizích slov, složitých souvětí a vět bez logické vazby na danou problematiku
není možné dosáhnout automaticky odbornosti a srozumitelnosti.



Při používání „citlivých“ firemních informací, údajů a dat, musí autor pamatovat na
skutečnost, že každá obhájená práce musí být dle zákona veřejně přístupná.

2.1

Seminární práce

SP je zasílána pouze v elektronické podobě v jednom souboru prostřednictvím SIS VŠEM
(titulní strany SP, text a přílohy SP) a povoleném formátu (PDF), viz SIS/E-vyhledavač (titulní
strany SP).
1. strana – Titulní strana
 Seminární práce, studijní obor studenta (autora)
2. strana – Průvodní strana
 Téma a název práce, jméno a příjmení studenta/studijní skupina, prohlášení studenta,
poděkování (vedoucímu práce nebo třetím osobám, není pro autora povinné)
3. strana - Souhrn
 Cíl práce, výzkumné metody, výsledky výzkumu/práce, závěry a doporučení, klíčová slova
(max. 5 slov)
4. strana – Summary (anglicky)
 Main Objective, Research Methods, Result of Research, Conclusions and
Recommendation, Keywords (max. 5 slov anglicky), JEL Classification (zahrnuje 2–3
kódy, včetně jejich názvů anglicky).
5. strana a další
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2.2

Obsah SP
Seznam zkratek, seznam tabulek, seznam grafů, seznam obrázků
Úvod (první číslovaná strana)
Teoreticko-metodologická část
Analytická/praktická část SP
Závěr (poslední číslovaná strana)
Literatura (nepočítá se do rozsahu práce)
Přílohy (nepočítají se do rozsahu práce)

Závěrečná práce

BP/DP se odevzdává elektronicky prostřednictvím SIS VŠEM v jednom souboru (titulní strana,
průvodní strany, zadání, text a přílohy BP/DP) v povoleném formátu (PDF), viz SIS/Evyhledavač (titulní strany BP/DP).
1. strana – Titulní strana
 Bakalářská/diplomová práce, studijní obor studenta (autora)
2. strana – Průvodní strana
 Téma a název práce, termín ukončení (měsíc/rok), jméno a příjmení studenta/studijní
skupina, jméno vedoucího práce, prohlášení studenta, poděkování (vedoucímu práce nebo
třetím osobám, není pro autora povinné)
3. strana - Souhrn
 Cíl práce, výzkumné metody, výsledky výzkumu/práce, závěry a doporučení, klíčová slova
(max. 5 slov)
4. strana – Summary (anglicky)
 Main Objective, Research Methods, Result of Research, Conclusions and
Recommendation, Keywords (max. 5 slov anglicky), JEL Classification (zahrnuje 2–3
kódy, včetně jejich názvů anglicky).
5. strana – Zadání práce (vyplňuje vedoucí práce)
 jméno a příjmení studenta, studijní program, studijní obor, studijní skupina, zásady pro
vypracování (osnova práce), seznam použité literatury (minimálně 4 zdroje), vedoucí práce,
datum a podpis rektora VŠEM
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2.3

strana a další
Obsah BP/DP
Seznam zkratek, seznam tabulek, seznam grafů, seznam obrázků
Úvod (první číslovaná strana)
Teoreticko-metodologická část
Analytická/praktická část BP/DP
Závěr (poslední číslovaná strana)
Literatura (nepočítá se do rozsahu práce)
Přílohy (nepočítají se do rozsahu práce)

Struktura práce

Práce se skládá ze čtyř hlavních částí, které na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelený,
kompaktní celek, kdy části 2 a 3 jsou členěny do příslušných subkapitol, které autor
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konkretizuje (názvy) podle odborného obsahu. Uvedené poměry rozsahu práce jsou pouze
modelové a jejich podíl vždy závisí na zvoleném zaměření práce:
1.





Úvod (2 – 3 stránky)
Zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění problému, který student bude řešit.
Stanovení cíle (cílů) práce.
Vytvoření hlavních otázek, na které chce práce najít odpověď.
Nastínění použitých metod a struktury práce.

2. Teoreticko-metodologická část (třetina práce)
 Současný stav problematiky (teoretické poznatky) vycházející z existující české a světové
odborné literatury vztahující se k danému tématu (tzv. literární rešerše).
 Charakteristika metod a postupů, které budou pro řešení problému použity (viz Metodika –
jedná se o popis postupu při psaní práce tak, jak byla krok za krokem zpracovávána).
3. Analyticko - praktická část (dvě třetiny práce)
 V úvodu analytické části práce je charakterizována organizace, v níž je práce zpracovávána.
 V případě, že je zpracováván soubor abstraktních dat, je specifikováno, o jaký soubor dat
se jedná.
 Další část práce, jež tvoří její jádro, obsahuje vlastní řešení problému.
4. Závěr (2 – 3 stránky)
 Shrnutí základních výstupů práce v souladu se strukturou práce.
 V této části se autor vrací k cílům a pracovním otázkám, které formuloval na počátku práce.

2.4

Chyby při psaní

Každá práce musí splňovat nejen obsahové náležitosti, ale i zákony a normami dané podmínky
pro psaní odborných (vědeckých) prací, viz Autorský zákon, ČSN ISO s tím, že autor musí mít
po celou dobu na paměti, že jen on sám je plně zodpovědný za obsah a kvalitu výsledné práce.


Název práce musí být dodržen a korespondovat s obsahem práce a jejími výsledky.
Odchýlení od tématu/názvu není možné. Student si musí požádat vedoucího o změnu, nebo
práci přepracovat.



Práce musí mít vždy charakter odborné vědecké práce, proto je psána neutrální neosobní
formou (např. „práce se zabývá“, nikoli „budu se zabývat“), kdy se používá pouze trpný
rod, bez užívání 1. osoby jednotného/množného čísla.



Summary v anglickém jazyce se doporučuje vždy nechat zkontrolovat rodilým mluvčím
nebo osobou, která je dostatečně jazykově vybavena.



Jasný cíl v práci musí být jasně formulován cíl (cíle). Pozor na splnitelnost – po finalizaci
práce je třeba znovu zkontrolovat, zda cíl odpovídá, případně jej upravit. Cíl by měl být
natolik ambiciózní, aby naplnil, ale příliš nepřesáhl, požadovaný obsah a náročnost práce.
Cíl i metodika by měly být dostatečně zvýrazněny (např. samostatná podkapitola), aby byly
snadno dohledatelné a srovnatelné s výsledky, doporučeními a závěrem.



Popis metodiky popisuje postup, který vedl k výsledku práce. Nestačí jednoslovné názvy
metod – mohou být použity nejrůznějšími způsoby a lze pochybovat o znalosti studenta o
dané problematice, pokud ji není schopen popsat.
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Pozor na formulaci slov v cíli (i v metodice), kdy kritickými a často oprávněně
kritizovanými jsou:


Analýza (je velmi náročná, zejména se zde počítá s výpočty, statistikou a poměrně velkými
soubory dat – ne každá práce je schopna toto splnit).



Popis (není dostatečný pro naplnění tématu práce – jedná se o pouhý výčet toho, co již je
dávno známo, a není zde prostor pro vlastní přínos studenta – může však být dílčím cílem
nebo metodou).



Hypotéza (předpokládá poměrně matematicky a statisticky náročné testování úzce
specifikovaných proměnných s poměrně obsáhlou datovou základnou – většina prací nemá
dostatek dat nebo nejde do hloubky při testování hypotéz).



Vhodná jsou naopak komparace, rozbor, srovnání, šetření apod. Vždy je ale nutné hlouběji
popsat, jak budou použity!

Od obecného ke konkrétnímu a naopak – v práci je nejprve nutné popsat problém/téma
obecněji, aby byl uveden kontext. Následně je třeba definovat, na kterou část se práce zaměří
hlouběji. Tu pak detailně rozebrat pro nalezení možností zkoumání v praktické části. Rozebrané
dílčí části a výsledky poté opět v závěru analytické/praktické části spojit a formulovat platný a
použitelný výsledek. Ten pak deklarovat v závěru.
Náležitosti teoretické části práce – teoretická část uvádí aktuální stav zkoumané
problematiky. Měla by obsahovat srovnání názorů, polemiku, výběr trendů, nalezení problému
ke zkoumání. S uvedenými tvrzeními může student vždy buď souhlasit, nebo s nimi
polemizovat. Obojí je možné následně použít pro praktickou část. Pro možnost srovnání či
polemiky je vhodné použití co nejvíce autorů k jednomu tématu do hloubky.
Teoretická a praktická část se musí shodovat – obě části musí mít stejný obsah z hlediska
využití jednotlivých dílčích částí, tzn. zkoumaná oblast v teoretické části musí být stejná, jako
je v praktické. Je to z toho důvodu, že student v teoretické části shání podklady pro následnou
aplikaci v části praktické. Jakákoliv dílčí kapitola nebo podkapitola, uvedená v teoretické části,
která následně není předmětem zkoumání v části praktické, je zbytečná a není vhodné ji uvádět.
Naopak, pokud praktická část není podložena v části teoretické, jedná se o závažný nedostatek.
Zakotvení obrázků, grafů, tabulek, odrážek, vzorců a přímých citací v textu – veškeré
vložené obrázky apod. musejí být v textu před obrazcem odkazovány (např.: Následující
obrázek 5 ukazuje…). Navíc musejí být uvedeny textem a textem zakončeny (okomentovány).
Nemohou stát samostatně, bez uvedení a bez komentáře! Není možné začít kapitolu rovnou
tabulkou, obrázkem, přímou citací apod. Nejprve je nutné napsat, co bude následovat a proč.
Citovat použité zdroje od začátku odstavce – nestačí uvést autora/y na konci odstavce, ke
kterému se vztahuje (jednalo by se pouze o citaci poslední věty). Je třeba uvést odkaz na zdroj
již na začátku převzatého textu a dále text provazovat na autora (stačí uvést např.: „dále autor
uvádí…“ a pokračovat v psaní odstavce). Stejně tak u odrážek uvést autora již před dvojtečkou,
uvozující začátek odrážek/číslování/výčtu.
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Aktuálnost zdrojů – všechny použité zdroje je nutné dohledat v co nejaktuálnější verzi, aby
se předešlo zastaralosti informací z důvodů legislativních a jiných změn. Stejně tak je potřeba
hledat aktuální zdroje z důvodu snazšího nalezení oblasti pro vlastní zkoumání.
Nepoužívat zdroje nedostatečné kvality – jako např. Wikipedie, Novinky, blogy, Žena.cz
apod. Vždy dohledat jiný, relevantní zdroj!
Pravidla u dotazníků – pokud je v práci použito dotazování (kvantitativní i kvalitativní
výzkum), je potřeba dodržet zásady konstrukce dotazníků. Je vhodné konzultovat s vedoucím
práce nebo s publikací „Jak se vyrábí sociologická znalost“ autora Dismana (DISMAN, M. Jak
se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0139-7.).
Reliabilita a validita výzkumu – každá práce musí být napsána tak, aby při stejných
podmínkách a stejném provedení byly dosaženy tytéž výsledky. Je tedy nutné v metodice práce
specifikovat podmínky, které byly využity tak, aby nedošlo ke zkreslení. Výsledky také musejí
odpovídat tomu, co bylo deklarováno a bylo předmětem zkoumání.
Na konci praktické části a v závěru formulovat doporučení/vlastní přínos – každá práce je
zpracovávána za účelem rozšíření zkoumané problematiky. Student musí deklarovat svůj
vlastní přínos zkoumané problematice/firmě/teorii.
V závěru uvádět konkrétní výsledky – závěr práce je jednou z nejdůležitějších a nejčtenějších
částí. Ne každý čtenář prochází celou práci slovo po slově. Proto je nutné nejdůležitější
výsledky uvést v závěru. Nejlépe včetně konkrétních čísel, která dokládají původnost a
pravdivost uvedených tvrzení.
Nestačí obecné tvrzení, že v teoretické části byly shromážděny sekundární zdroje a
v praktické bylo provedeno vlastní šetření! Je potřeba uvést, jaké přineslo konkrétní
výsledky. Nelze tedy napsat, že cíl/e byly splněny, protože uvedené nepřísluší autorovi, ale
hodnotiteli práce tuto skutečnost posoudil.

3

FORMÁLNÍ ÚPRAVA

Písemná práce je vizitkou každého studenta, měla by proto mít kromě odpovídající obsahové
úrovně i náležitou formální úpravu, kdy významným prvkem ovlivňujícím kvalitu práce a její
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následné hodnocení je úroveň použitého jazyka, a to jak odborný jazykový styl, tak i přesnost
a správnost pravopisnou a slohu, např. logika vyjadřování.


Autor vždy dbá na dodržování platných českých norem, zejména pravidel českého
pravopisu, správné interpunkce s tím, že hovorové výrazy a ležérní tón textu se v odborné
práci nesmí vůbec objevovat.



Nevhodná a nesprávná jazyková forma může znehodnotit po obsahové stránce jinak
zdařilou práci.



Výstižná a čtivá práce bude hodnocena lépe než nedbale zpracovaný text, kdy nedbalá
jazyková forma vytváří dojem nedbalého přístupu autora k práci.



Práce musí být vypracována v jazyce akreditovaného studijního programu, kdy o možnosti
zpracovat text v jiném než českém jazyce, rozhoduje pouze vedoucí práce.

3.1

Formátování textu

Formátování textu stanovuje základní pravidla pro samotný text a jeho grafickou úpravu v celé
práci, kdy cílem je dosáhnout jednotného stylu formátování, tak aby práce byla graficky
přehledná a kompaktní.


Práce jsou psány pro formát A4, řádkování 1.



Všechny okraje stránky jsou 25 mm.



Používá se jeden základní typ písma: Times New Roman (velikost písma 12).



Hlavní nadpisy (velikost písma 16), nadpisy subkapitol (velikost písma 14).



Názvy tabulek, grafů, obrázků a legendy či zdroje k nim (velikost písma 11).



Poznámky pod čarou (velikost písma 8).



Text je možné zvýrazňovat kurzívou, tučným písmem či podtržením (pokud je zdůrazňován
víceslovný výraz, podtrhává se nepřetržitě).



Text se zarovnává do bloku, nadpisy vlevo.



Číslování textu práce začíná od první strany úvodu a končí poslední stránkou závěru.

Obsah práce
Zařazen na začátku práce, stránky s obsahem se nečíslují. Každá položka obsahu by se měla
vejít na jeden řádek. Čísla stránek v obsahu se zarovnávají k pravému kraji stránky. Čísla
stránek v obsahu udávají číslo první stránky, na níž začíná příslušná kapitola nebo subkapitola.
Na stránce s obsahem není žádný jiný text. Na následující stránce začíná úvod.
Dělení slov
Slova v textu práce je možné dělit, kdy je doporučena minimalizace dělení pouze na případy
velmi dlouhých slov. Na konci řádky by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky.
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Nerozdělují se: slova v nadpisech, akademický titul a příjmení, zkrácené jméno a příjmení,
číslice a název počítaného předmětu nebo jeho značka či jednotka.

Konec stránky (ukončení stránky)
Na konci stránky nesmí zůstat nadpis kapitoly, samotná první řádka odstavce a slovo ukončené
rozdělovacím znaménkem. Na začátek stránky nesmí přetéci samostatný popisek obrázku,
poslední řádka odstavce a část nadpisu.
Číslování stránek
Číslo stránky se umisťuje dolů a doprostřed, kdy se číslo stránky píše arabskými číslicemi
stejného písma jako je písmo základní.


Číslování textu práce začíná od první strany úvodu a končí poslední stránkou závěru.



Text práce je číslován pomocí oddílů: Vložit_Konec_Typy konců oddílu_Na další
stránce.

3.2

Odrážky a číslované seznamy

Při psaní textu je někdy vhodné také využívat odrážek (příp. víceúrovňových odrážek)
a číslované seznamy. V práci je nutné dodržovat vždy jeden typ odrážek (tj. obrazec, kterým
začínají i jejich odsazení).


Odrážky standardně začínají pomlčkou (je možné zvolit i jiný obrazec, ale velmi uváženě),
v případě víceúrovňových odrážek začínají i nižší úrovně pomlčkou (s větším odsazením
zleva).

V případě číslovaných seznamů je číslování v arabských číslicích na konci opatřené kulatou
závorkou nebo tečkou, v případě abecedních seznamů malými písmeny latinské abecedy
opatřené na konci kulatou závorkou či tečkou. Platí stejné pravidlo o využívání jednoho stylu
číslování a stejného odsazení od levého okraje v celém textu.


Text každé odrážky nebo číselného seznamu většinou začíná malým písmenem (zejména
pokud následuje jako výčet za dvojtečkou). Mezi odrážkami nebo číselnými seznamy se na
konci odrážky, resp. číselného seznamu dělá středník. Poslední odrážka nebo řádek
číselného seznamu se ukončí tečkou.

Poznámky pod čarou
Uvádí se vždy na konci příslušné stránky a od předchozího textu se oddělí vodorovnou čarou v
délce cca jedné třetiny řádku. Poznámky se číslují průběžně od začátku do konce práce.
Poznámku je možné umístit buď hned ke slovu/sousloví, kterého se týká, nebo až na konec
věty.


Do poznámky pod čarou se uvádí text, který danou problematiku rozšiřuje, popř. definuje,
polemizuje s výše uvedeným, či cokoli, co by hlavní text mohlo zatěžovat, odvádět od
hlavní myšlenky nebo text znepřehledňovat.



Většinou se tedy uvádějí „věci navíc“, které s hlavní myšlenkou odstavce přímo, anebo
nepřímo souvisí, ale není vhodné je zařadit do hlavního textu. Je možné zde uvést odkaz na
jinou kapitolu, která se tématu blíže věnuje, může se uvést i odkaz na další zdroje.
Poznámka pod čarou je běžná věta – začíná velkým písmenem a končí tečkou.
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Vzorce se píší na střed stránky. Je nutné je odkazovat v textu, tedy uvést je a okomentovat. Je
také třeba u nich uvést zdroj.

Výrobní kapacita stroje Qk je dána vztahem (Roztočil, 2008):
Qk = V . Tk,
kde Qk je výrobní kapacita stroje (v příslušné jednotce) za období,
Vk – výrobnost stroje za jednotku času (v příslušné jednotce),
Tk – využitelný časový fond (v hod.) za období.

3.3

Kapitoly, subkapitoly a odstavce

Text SP/BP/DP se člení do kapitol, subkapitol, odstavců. Hloubka vnitřního členění
jednotlivých kapitol je závislá především na předmětu zkoumání a rozsahu práce. Kapitola
(nikoliv subkapitola) se začíná psát vždy na novou stránku. Mezi názvem subkapitoly a
předchozím textem je vynechán jeden prázdný řádek.


Práce by neměla mít příliš mnoho kapitol. Běžně je možné si vystačit se 2 - 4 kapitolami
v případě SP/BP, se 3 - 6 kapitolami u DP (plus úvod a závěr).

Jednotlivé části práce se označují arabskými číslicemi, začíná se od jedničky. Subkapitoly jsou
číslovány v desetinném třídění.


Na konci názvu kapitol a subkapitol se nedělají tečky. Na konci čísla kapitoly nebo
subkapitoly se tečka také nedělá.

1 Úvod
2 Teoretická část
2.1 Nákladové funkce v řízení podniku
2.1.1 Plánování nákladů
2.1.2 …
2.2 …

Není vhodné, aby kapitola nebo subkapitola obsahovala pouze 2 - 3 věty. V případě krátkých
subkapitol je vhodnější je logicky pospojovat a využít zvýrazňování pojmů v textu.

3.4

Seznamy tabulek, grafů, obrázků a zkratek

Tabulky, grafy a obrázky poskytují rychlý a názorný přehled o různých údajích, souvislostech,
zvláštnostech a tendencích jevů.


V případě, že práce obsahuje velké množství tabulek, grafů a obrázků, je vhodné
pro přehlednost umístit jejich seznam i s číslem strany, kde se vyskytují, za obsah.



Seznam zkratek se umisťuje hned za obsah, před seznam tabulek, grafů a obrázků, a je psán
stejným stylem písma jako základní text, popř. o jeden bod menším písmem.
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Zkratky v seznamu zkratek jsou porovnány podle abecedy.

3.5

Označení tabulek, grafů a obrázků

Všechny druhy tabulek a grafů je nutné označit jako Tabulka, Graf, v případě obrázků jako
Obrázek. Tabulky, grafy a obrázky číslujeme a označujeme i názvem (název začíná velkým
písmem a nepíše se za ním tečka).
Název tabulky, grafu nebo obrázku je stručné a výstižné označení jejich obsahu. Umisťuje se
nad tabulkou/grafem/obrázkem. Je-li v práci více tabulek/grafů/obrázků, číslujeme je průběžně
v celé práci.

Tabulka 8 Vývoj hrubého domácího produktu
Graf 7 Bod zvratu a bod maximálního zisku
Obrázek 3 Rozdíly v nezaměstnanosti v okresech České republiky v roce 2009

Úprava tabulky
Texty v levém sloupci se zarovnávají vlevo, v ostatních sloupcích doprava nebo doprostřed.
Pokud jsou v ostatních sloupcích čísla, zarovnávají se stejnými desetinnými řády pod sebe.
Obsahují-li tyto sloupce nesouměřitelné číselné údaje (např. v různých jednotkách) desetinné
řády se zarovnávat nemusejí.





3.6

Text v hlavičce tabulky začíná velkým písmenem, ostatní texty se obvykle píší malými
písmeny.
Čára okolo tabulky a vodorovná linka pod hlavičkou jsou tlustší (případně dvojité) než
ostatní čáry v tabulce.
Je-li tabulka, graf nebo obrázek širší než stránka, umisťují se naležato hlavou doleva.
Tabulky, grafy nebo obrázky delší než jedna strana je třeba přesunout do příloh.

Grafy a obrázky

Pod pojmem „graf” je chápáno obrazové vyjádření určitých údajů, dat nebo závislostí. Pod
pojmem „obrázek“ je možné zahrnout nejrůznější schémata, mapy, fotografie a výkresy.
Nejčastěji používané typy grafů


Sloupcové grafy jsou založené na principu srovnávání délek úseček, které mohou být vůči
souřadným osám vodorovné nebo svislé. Délkou úseček je výška sloupku nebo délka pásku,
jejichž šířka zůstává stejná. Tyto druhy grafů se u časových řad používají pouze
u intervalových veličin. Lze jimi srovnávat změny skladby určitého jevu (časové,
prostorové srovnávání apod.), nejsou však vhodné pro současné srovnávání několika
různých číselných řad.



Bodový graf je znázorněním statistických údajů v soustavě souřadnic pomocí bodů.
Používá se obvykle ke znázornění dvojrozměrného rozdělení četností. Spojením bodů lze
získat spojnicový graf.



Spojnicovým grafem se znázorňuje průběh řady (lze užít i pro časové řady).
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Výsečové („koláčové“) grafy jsou nejvhodnější pro srovnání změn skladby. Podobně jako
u sloupcových grafů využíváme pro srovnávání změn skladby porovnání ploch obdélníků,
můžeme použít ploch kruhových výsečí. Tato srovnání jsou přehlednější a názornější.



Plošným grafem zobrazujeme určitou hospodářskou skutečnost jako kombinaci (součin)
dvou veličin.

3.7

Zdroje tabulek, grafů a obrázků

Pod každou tabulkou, grafem a obrázkem je nutno uvádět zdroj informací, na jejichž základě
byly tabulka, graf či obrázek vytvořeny. Odkaz na zdroj tabulek, grafů a obrázků se uvádí
stejným způsobem, jako se průběžně odkazuje na zdroje v celé práci. Pokud tabulka, graf, nebo
obrázek vycházejí z vlastní práce studenta (v praktické části), uvádí se Zdroj: vlastní zpracování
nebo Zdroj: vlastní výzkum.
Přímo pod tabulkou, grafem a obrázkem (před zdroj) je také možné uvést vysvětlivky
ke zkratkám, indexům, atd. nebo poznámky.

Tabulka 2 Příčiny nespokojenosti (v %)
Celkem
Skupina A
32
Skupina B
68
Suma
100
Zdroj: Roztočilová (2005)
nebo Zdroj: vlastní výzkum
nebo Zdroj: ČSÚ (2012)

Malé organizace
12
88
100
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Velké organizace
43
57
100

4

CÍLE A PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ

Vymezení okruhu zkoumání je rámcově charakterizováno tématem práce, kdy konkretizace
probíhá v průběhu absolvování studijních předmětů/modulů, které se vztahují k tématu a
samostatného studia literatury a profesním zaměřením autora.


Odborná práce má za cíl v obecné rovině hlubší zpracování tématu v oblasti získání
teoretických poznatků (v teoretické části práce) a v oblasti vlastního zkoumání (v praktické
části práce).



Autor práce má za úkol obě části propojit a zpracovat vlastní výstupy, které vycházejí
z výsledků práce – nejlépe formulovat doporučení pro zkoumaný podnik nebo deklarovat
vlastní přínos, který práce přináší.

K základním východiskům řešení práce je potřeba stanovit cíle a metodiku, která povede
k jejich řešení. V průběhu zpracování práce si studenti vytvářejí pracovní (orientační) cíle, které
postupně zpřesňují, upravují a doplňují.
Pozn.: Je vhodné si stanovit cíl hlavní a následně jej rozdělit na cíle dílčí nebo postupné.
Jednotlivé dílčí nebo postupné cíle pak vedou ve svém souhrnu k cíli hlavnímu.

Hlavním cílem práce je formulace doporučení v oblasti vzdělávání zaměstnanců u společnosti ABC,
s.r.o. Dílčími cíli pak jsou:
- shromáždění teoretických poznatků o vzdělávání zaměstnanců v současné literatuře;
- formulace metodiky práce na základě získaných poznatků;
- sestavení dotazníku zkoumajícího efektivnost vzdělávání zaměstnanců;
- vyhodnocení dotazníků, srovnání výsledků s teorií, vyvození závěrů.

Stanovení cíle (cílů) v SP/BP/DP musí odpovídat požadavkům na její odbornou úroveň a
časovým možnostem, které jsou dány učebním plánem.
Metodika je popis postupu zpracování práce. Jde o přesnou deklaraci toho, jak student ve své
práci postupoval. Z metodiky musí být zřejmé, jak se student ke svým výsledkům dopracoval.
Jedná se o jakousi „kuchařku“. Nestačí napsat jen, co bude použito, ale také jak, aby kdokoli,
kdo by chtěl výzkum zopakovat, dospěl ke stejným závěrům (viz také validita a reliabilita
práce).
Popis metod je vhodné pojmout jednoduše, krátkými, výstižnými větami, kdy je nutné
zahrnout:
 popis získávání zdrojů (sekundárních i primárních) – tedy odkud a jak;
 uvedení jednotlivých dílčích částí, ze kterých se bude skládat celkový zkoumaný problém
– tedy jaké ovlivňující faktory budou brány v potaz;
 popis obdobných výzkumů, jejichž části budou použity a jak;
 postup sběru dat, tvorby dotazníků, formulace srovnávacích kritérií apod.;
 podmínky provedení výzkumu;
 v případě dotazování přidat popis respondentů, jejich počet, strukturu, návratnost, specifika
apod.;
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v případě výpočtů uvést použité vzorce a jejich náležitosti, způsob a účel využití;
popis vlastního zpracování dat, např. software, použité statistické metody apod.;
popis formulace výsledků ze získaných dat.

Práce vznikla na základě analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Primární zdroje byly získány
z databáze Eurostatu (European Commission, 2012). Data byla zaznamenána po měsících od ledna 2000
do března 2012. Celkově se jedná o časovou řadu se 135 záznamy ke každému ze sledovaných států.
Sledovány byly státy, které vstoupily do Evropské unie po roce 2004 (Česká republika, Estonsko, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko).
Sekundárními zdroji byla především literatura uvedená v teoretických východiscích.
Data byla následně kategorizována, byla využita popisná statistika a následně byla data testována
pomocí Pearsonova korelačního koeficientu a zaznamenávána do korelačních tabulek (Hebák, 2006).
Tabulky byly dále interpretovány vzhledem k ekonomické situaci daných států a Evropské unie.
Nalezené závislosti byly vysvětleny a popsány. Předpoklady pro formulaci otázek ve výzkumu poskytla
analýza sekundárních zdrojů dat a výstupy z literární rešerše uvedené v této práci.
Pro analýzu byl použit program Microsoft Excel 2007 a SPSS. Průkaznost získaných výstupů a vztahů
podpořily nástroje deskriptivní statistiky, pro testování výsledků byla využita korelace a analýza
diferencí. Pro výběr významných závislostí byly vybrány ty, které měly vyšší absolutní hodnotu než 0,3
a velmi silná závislost byla vybírána od hodnoty 0,5 podle doporučení Anderson (2009). Kladná nebo
záporná závislost je dále rozebrána ve smyslu jejího výsledného působení. Průkaznost výsledků byla
testována na hladině významnosti 0,005. Data byla testována na jejich relevantnost před vstupem do
analýzy. Zkoumaný vzorek nebyl dělen podle pohlaví ani podle sektoru, neboť stanovený rozsah práce
toto nedovoluje.

4.1

Řešení problému a metody vědecké práce

Soubor informací, které student získá a zpracuje, je podkladem pro fázi, ve které problém řeší
a tvoří závěry.
Práce obvykle zahrnuje řešení jednoho složitého problému, který je charakterizován:
 množstvím dílčích problémů;
 množstvím informací, které jsou potřebné k řešení dílčích problémů;
 množstvím vztahů, které je potřebné zkoumat.
Složitý problém není možno řešit najednou jako celek, ale je nutno jej rozložit do dílčích
problémů, které jsou řešeny. Teprve potom se vracíme do úrovně složitého problému jako celku
a zpracováváme souhrnné řešení. Někdy je třeba odlišit hlavní problém a vedlejší (dílčí)
problémy a uvědomit si, co s hlavním problémem souvisí pouze okrajově nebo co s ním
nesouvisí vůbec.
Na počátku řešení problému nejsou vždy k dispozici všechny potřebné informace, proto je
vytváření informační základny nepřetržitým procesem, a to i ve fázi řešení problému. Přesto se
však v některých případech nepodaří získat všechny informace související s problémem.
Rozmanitost ekonomické reality zpravidla vylučuje získání všech potřebných informací. To
však nesmí vést k odmítání řešení problému ani k jeho spekulativnímu řešení.
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Volba metod zpracování SP/BP/DP závisí nejen na cíli práce a charakteru zkoumaného
problému, ale především na tvůrčím přístupu studenta. Každé fázi zpracování SP/BP/DP
odpovídají určité metody práce.
Metodou rozumíme promyšlený, objektivně správný způsob (postup, prostředek) nebo soustavu
způsobů (postupů, prostředků), které umožňují nalezení nebo objasnění vědeckých poznatků
a zákonitostí, umožňujících poznat daný objekt (Disman, 2008). Některé metody jsou
použitelné jak ve fázi, kdy jsou poznatky a fakta získávány a zpracovávány, tak i ve fázi
syntetické, hodnotící, shrnující.

4.2

Základní vědecké metody

Pozorování - je základem jakékoli výzkumné metody. Jde o cílevědomé, plánovité
a systematické sledování určitých skutečností. Student realizuje pozorování v rámci svého
působení v podniku. Výsledkem pozorování je nejen popis skutečnosti, ale i její vysvětlení.


Příkladem pozorování je snímek pracovního dne, chronometráž, momentové pozorování aj.
Určitým druhem pozorování je měření, tj. určení kvantitativní stránky určité vlastnosti
zkoumaného objektu.



Důležitá je volba měřících jednotek. Pozorování za kontrolovaných nebo řízených
podmínek s cílem ověřit pravdivost určité hypotézy nebo teorie je označováno jako
experiment (pokus).

Dotazování - jedná se o získávání primárních dat pomocí předem navržené varianty
dotazování.
Způsob dotazování může být:
 pomocí papírových dotazníků;
 zaznamenáváno na internetu/na počítači/webu;
 telefonické.
Rozhovor - může se jednat také o osobní rozhovor mezi výzkumníkem (studentem/ autorem)
a zkoumanou osobou.
Typy rozhovorů:
 strukturovaný (podle předem připravených otázek);
 nestrukturovaný (volná rozprava na dané téma);
 semi-strukturovaný (jsou dané okruhy, na které je výzkum zaměřen).
Další možností je skupinový rozhovor (Focus Group), kdy se zaznamenávají nejen odpovědi
respondentů, ale zaznamenává se i průběh rozhovoru a vzájemné interakce mezi skupinou.
Srovnávání (komparace) - při srovnávání zjišťujeme shodné či rozdílné charakteristiky u dvou
či více předmětů, jevů či úkazů. Srovnávat můžeme týž ukazatel (tytéž ukazatele) ve
statistických souborech, které se liší:
 věcně: skupiny zaměstnanců (dělníci, technici, hospodářští pracovníci);
 prostorově: soubor obyvatelstva ČR, SR, SRN;
 časově: vývoj podniku v určitém časovém období.
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Při ekonomických, finančních aj. rozborech jsou obvykle používány tyto konkrétní formy
porovnávání:
 plán (norma, standard) – skutečnost;
 mezipodnikové (mezizávodové, mezistřediskové, mezivýrobkové a jiná srovnávání);
 srovnávání nejlepších – průměrných – nejhorších výsledků vč. třídění podniků (výrobků
apod.) do stejnorodých skupin;
 srovnávání vývoje v časové řadě, včetně trendu, cyklického, sezónního a náhodného
kolísání.
Srovnávací metody lze použít jak při získávání poznatků a faktů, tak i při jejich zpracování.
Srovnávání je základní metodou hodnocení. V případě, že srovnáváme ukazatele dvou souborů,
můžeme je porovnávat pomocí rozdílu nebo podílu hodnot.


Rozdíl (absolutní) je vyjádřen v téže měrové jednotce jako původní absolutní hodnoty, jde
tedy o absolutní srovnání. Jde-li o časové srovnání, nazýváme absolutní rozdíl absolutní
přírůstek (ten může být kladný nebo záporný).



Relativní srovnání provádíme pomocí podílu (poměru), který je charakteristikou
bezrozměrnou.



Index je poměr dvou hodnot téhož ukazatele. Jde-li o časové srovnání ukazatele ve dvou
bezprostředně následujících obdobích, hovoříme o tempu růstu daného ukazatele (též
koeficient růstu). Často se tempem růstu označuje i relativní přírůstek. Indexy lze vyjádřit i
v procentech.

Analogie – tato metoda vychází z metody srovnávání. Představuje myšlenkový postup, při
němž na základě zjištění shody některých znaků dvou či více předmětů nebo jevů souboru
usuzujeme na přibližnou shodu i u některých dalších znaků těchto předmětů či jevů v jiném
souboru.
Analogie poskytuje orientaci při zkoumání neznámých jevů. Každá analogie má však své
hranice, neboť výsledné charakteristiky vznikají pod vlivem velmi rozdílně působících faktorů,
které se mohou vzájemně kompenzovat.
Analýza – jedná se o myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu, jevu nebo situace (dále jen
jevu) na jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Hlubší poznání dílčích
částí umožní lépe poznat jev jako celek. Analýza předpokládá, že v každém jevu je určitý
systém (množina prvků ve vzájemných vztazích, tvořící určitý celek) a platí určité zákonitosti.
Cílem analýzy je pak tento systém, tj. jeho jednotlivé rozhodovací prvky a jejich vzájemné
vazby, poznat a odhalit zákonitosti fungování (chování) systému.
Syntéza - je naopak myšlenkové sjednocení (spojení) jednotlivých částí v celek. Při syntéze
sledujeme vzájemné podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, a tím lépe
a hlouběji poznáváme jev jako celek. Syntéza pomáhá odhalovat vnitřní zákonitosti fungování
a vývoje jevu.
Abstrakce - myšlenkové oddělení nepodstatných vlastností jevu od vlastností podstatných, což
umožňuje zjistit obecné vlastnosti a vztahy, tj. podstatu jevu. Je to metoda, která nám pomáhá
při utváření vědeckých pojmů, kategorií a při formulaci vědeckých zákonů.
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S metodou abstrakce pracují spíše teoretické disciplíny. Používáme ji např. ve fázi vytváření
formalizovaného modelu, kdy jde o převedení reálných pojmů do soustavy symbolů apod.
Indukce a dedukce - indukce znamená vyvozování obecného (např. teoretického) závěru na
základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Induktivní úsudky umožňují dojít k podstatě jevů,
stanovit jejich zákonitosti. Typickým východiskem indukce je statistické zpracování
a zhodnocení dostatečně reprezentativních souborů údajů, které umožňují formulaci
obecnějších závěrů, platných pro zkoumanou oblast.
Dedukce je takový způsob myšlení, při němž od obecnějších závěrů, tvrzení a soudů
přecházíme k méně obecným. Indukce a dedukce spolu úzce souvisí. Indukcí dospíváme na
základě zkoumání jednotlivých jevů praxe k teoretickým zobecněním, naopak teoretické závěry
si dedukcí ověřujeme v praxi.
Matematické a statistické metody - umožňují přesné (exaktní) vyjádření jevů a vztahů mezi
nimi, a to univerzálním matematickým jazykem. Mimořádný význam pro zpracování prací má
znalost statistiky (teorie statistiky, ekonomické statistiky). Význam statistiky spočívá v tom, že
exaktně postihuje závislosti mezi jednotlivými ekonomickými veličinami.
Modelování – rozumíme jím použití různých druhů modelů (fyzických, verbálních,
matematických) k řešení problémů. V ekonomických disciplínách je základem exaktního
řešení, neboť formalizace rozhodovacího procesu ve formě modelu (jenž představuje
zjednodušený obraz skutečnosti) zkoumaného ekonomického systému umožňuje matematické,
algoritmické řešení problému. V procesu modelování rozlišujeme několik etap: formulaci úlohy
(problému), vytváření modelu, výzkum modelu, přenos znalostí o modelu zpětně na skutečnost.
Modely umožňují simulování, tj. napodobování skutečné situace situací modelovou. Nejčastěji
používanými modely jsou modely zásob, modely obnovy, nákladové modely, produkční
funkce, dopravní modely, modely síťové analýzy, modely hromadné obsluhy aj.

4.3

Sběr informací

V první fázi zpracování práce autor shromažďuje informace o stavu řešeného problému
a o předmětu své práci, kdy zdrojem informací jsou pro studenta primární a sekundární zdroje.
Bibliografie – zahrnuje přehled o potřebné literatuře, vztahující se k danému tématu. Student
ji získává prostřednictvím vyhledávacích služeb v knihovnách, případně na internetu, které
soustřeďují bibliografie, tj. soupis tištěných prací (knih a časopiseckých článků). Vyhledávat
lze literaturu dle jména autora, názvu publikace, klíčových slov. V první fázi je vhodné zvolit
vyhledávání podle klíčových slov, která se vztahují ke zkoumanému tématu.
Primární zdroje - jsou označením pro materiály, které referují (přinášejí) originální informace.
Mezi primární zdroje informací je možné zahrnout archivní materiály (kroniky, záznamy
v katastrálních knihách, atp.), statistiky, výzkumné zprávy, normy a jiné právní předpisy,
patentovou dokumentaci, podnikové publikace a materiály, materiály národních institucí
(ministerstev, statistických úřadů) a nadnárodních institucí (OECD, OSN, Evropská unie,
Světová banka apod.).
Sekundární zdroje (knihy a odborné časopisy) - vedle odborných knih, které obsahují soubor
trvalejších poznatků, je pozornost nutno věnovat i poznatkům aktualizovaným pomocí
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odborných časopisů a dalších periodik. Autor by měl současně získat také přehled o zahraniční
literatuře, týkající se daného tématu.


Z odborných časopisů je vhodné zvýšenou pozornost věnovat Politické ekonomii, Financím
a úvěru, Účetnictví, Statistice, Ekonomickému časopisu a časopisům Trendy ekonomiky
a managementu, Journal of Competitiveness, Scientia et Societas, Ekonomické revui,
Člověk a společnost atd.

Podnikové materiály - při zpracování prací je někdy vhodné využívat interních materiálů a
publikací podniku, podniků nebo organizací, které jsou předmětem zkoumání samotné práce
s tím, že autor musí pamatovat na veřejnou přístupnost všech obhájených prací v rámci
knihovny VŠEM.


Informace, které mohou vést k identifikaci zkoumaného subjektu je možné autorem po
obhájení práce „znepřístupnit/začernit“, např. název podniku/organizace.

Internetové zdroje - populárním, ovšem také problematickým zdrojem, je využití internetu.
I když se i tento trend velmi silně prosazuje, je nutné mít na paměti problém spolehlivosti
informací. Proto je nutné často ověřovat spolehlivost uvedených tvrzení, dat i samotných autorů
a institucí publikujících na internetu.


Při psaní prací je vhodné se vyhnout zdrojům, jako jsou blogy, Wikipedie, atp. které jsou
otevřenými formáty s nízkou mírou spolehlivosti s mnoha nepřesnostmi nebo chybami.

Na druhou stranu je na internetu možné najít řadu digitalizovaných textů, ať již odborných
článků z časopisů (přístupných např. přes databáze ProQuest Central nebo JSTOR), nebo i knih
(books.google.com), odborných studií nebo nejrůznějších novinových článků. Ale i s nimi je
nutné nakládat opatrně a ověřovat spolehlivost zdroje, ze kterého pocházejí.


Pro výchozí orientaci slouží např. Zdroje pro ekonomická studia (http://ciks.vse.cz),
Resources for Economists (http://www.rfe.org), Social Science Information Gateway
(http://www.sosig.ac.uk), Biz/ed (http://www.bized.ac.uk/listserv/listhome.htm) obsahující
odkazy na další související informační zdroje.

V pracích musí být v textu uvedeny odkazy na zdroje, z nichž autor při vypracování čerpal, ať
už doslovně (přímá citace) nebo je volně interpretoval (převzal, parafrázoval).


4.4

Autor rovněž v textu využívá poznámkového aparátu, kdy nepostačuje pouze seznam
použitých pramenů uvedený na konci práce (za závěrem)!

Zpracování informací

Při práci s literaturou je nutno zvolit takový postup, který tuto práci co nejvíce zefektivní.
Zvýšení efektivnosti práce s literaturou podporuje odlišení různých způsobů čtení, zpracování
výtahů (výpisků), třídění a následný způsob interpretace informací.
Způsoby čtení (informativní a důkladné)
 Informativní (orientační) čtení je velmi rychlý způsob, s cílem určit nebo zjistit ta místa,
která jsou důležitá a kterým má být ještě později věnována pozornost. V tomto případě se
pozornost věnuje úvodu, názvům kapitol, nadpisům subkapitol, zdůrazněnému textu,
obrázkům, schématům a digramům, rejstříku, seznamu pramenů.
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Důkladné čtení je uplatňováno v případech, kdy si text potřebujeme zapamatovat, osvojit si
danou problematiku. Při tomto způsobu čtení nejenže jsou pořizovány výtahy (výpisky), ale
je nutné příslušné pasáže důkladně promýšlet a dávat do souvislostí.

Druhy výtahů (anotační záznam, volný výtah, textový výtah)
 Anotační záznam obsahuje kromě bibliografických údajů (autor, název publikace, místo
nakladatelství, rok vydání) i její stručný obsah – anotace je obsah obsahu.


Volný výtah je stručný, přehledný obsah publikace nebo určitých částí, vyjádřený vlastními
slovy. Záznamy je vhodné provádět na volné listy. Důležité je vždy si poznamenat, odkud
byly poznatky čerpány.



Textový výtah je souvislý opis nejpodstatnějších částí publikace, formulace jsou převzaty
přímo z textu.

Třídění a interpretace informací
 Po shromáždění informací student přistupuje k jejich třídění a interpretaci. Shromážděné
informace třídí podle potřeb řešení jednotlivých úkolů problému a podle dalších hledisek,
například podle jejich významu, způsobu vzniku, pravdivosti apod.


Současně student provádí interpretaci informací, tzn., že hledá vztahy a vzájemné
souvislosti mezi jednotlivými zjištěnými a prověřenými skutečnostmi.
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BIBLIOGRAFIE (CITACE, LITERATURA)

5

Bez bibliografických citací je odborná práce neúplná a nesplňuje potřebné náležitosti na ni
kladené, respektive ji nelze považovat za vědeckou práci s objektivními základy. Při využívání
odborné literatury (textů) autor nesmí nikdy zapomínat, že existují autorská práva a tudíž je
povinen příslušné autory (zdroje) citovat, viz Zákon č. 121/2000 Sb. („Autorský zákon“).
Základní důvody pro používání citací
 Autor práce dokazuje znalost a orientaci ve zpracovávaném tématu.


Odkazy na použité zdroje poskytují čtenářům informace nejen o autorech, ale také
problémech, kterými se zabývají, a mohou si v případě hlubšího zájmu o daný problém
použité zdroje dohledat.



Dohledatelnost a ověřitelnost použitých zdrojů informací.

5.1

Citační norma na VŠEM

Citačních norem je vícero druhů, kdy pro práce odevzdávané na VŠEM je doporučena norma
ISO 690 a ISO 690-2 s tím, že povolený způsob citování je odkazem přímo v textu (tzv.
harvardský styl).


V tomto způsobu citování se uvede pouze příjmení autora/ů (nebo instituce), rok vydání
díla a strana, kde se text vyskytuje (v kulatých závorkách). Tedy: (Autor, rok) nebo Autor
(rok) nebo (Autor, rok, s. x).



Je to jednoznačně nejjednodušší a rychlý způsob odkazování, kdy plnohodnotný
bibliografický záznam se uvede v seznamu použité literatury na konci práce.

Tento styl předpokládá, že v daném oboru, kterému se práce věnuje, panuje znalost základních
autorů, kteří se problematice věnují. Pokud čtenář práce uvedeného autora nezná, dohledá si
informace v seznamu literatury. Student tak i prokazuje znalost okruhu vědců/teoretiků a
dalších autorů či institucí, kteří se dané problematice dlouhodobě a do hloubky věnují.

Armstrong (2009, s. 125) uvádí…
…má vliv na hodnocení zaměstnanců (Koubek, 2008, s. 198).
Inflace znamená nárůst cenové hladiny (Pavelka, 2007, s. 143).
U více autorů:
Dowling, Festing, Eengle (2008, s. 23) uvádějí…
nebo: Dowling et al. (2008, s. 23) popisují…
Kultura firmy má vliv na jednání zaměstnanců (Dowling, Festing, Eengle, 2008, s. 23).
nebo: Kultura firmy má vliv na jednání zaměstnanců (Dowling et al., 2008, s. 23).

Pozn.: Pokud text (např. internetová stránka) autora nemá, píše se název organizace nebo
webu. Často autor článku na internetových stránkách uveden je (v záhlaví nebo zápatí stránky
či článku), pak se píše stejně jako autor knihy nebo článku.
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Pokud je autor na internetové stránce uveden: Heathfield (2010) na svých stránkách uvádí…
Pokud autor chybí: HRM Consulting (2010) popisují problematiku…
U institucí:
Data byla čerpána z databází Eurostatu (Eurostat, 2012).
Český statistický úřad (2011) uvádí, že procento domácností, které…
nebo zkráceně: ČSÚ (2011) uvádí…

Citace normy je stejná, jako např. u webových stránek. Uvádí se název a rok vydání. Do
seznamu literatury se pak norma vypíše.

Norma XYZ (2006) definuje…
…jak uvádí norma ABC (2004).

Při citování zákona se uvádí jeho číslo, případně i uvedení paragrafu a článku, kterého se text
týká. Při kompletním uvedení včetně paragrafu a článku se již text zákona neuvádí jako přímá
citace (je přímo dohledatelný).

Podle zákona 106/1999 Sb. se určuje…
…jak uvádí 3a) § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.

Základním pravidlem pro citování je to, že veškerý text, který je uveden v práci (zejména
v teoretické části, tedy literární rešerši), musí být jednoznačně identifikovatelný ve smyslu
určení autora textu.


Původní text (věta) pochází od autora, ze kterého student čerpá, nebo se jedná o vlastní text
studenta (například komentář k textu apod.) s tím, že pokud se nejedná o vlastní text
studenta, je nutné tuto skutečnost v dané větě uvést, tedy použít citaci (na začátku věty,
nebo na konci).



Nejlepší způsob, jak neudělat v citacích chybu, je citovat hned od začátku věty/odstavce a
následující věty na původního autora stručně odkazovat (např.: Autor dále uvádí…).

Za fluktuaci podle Hájka (2007) mohou hlavně faktory ve vztahu k manažerům. Autor dále píše, že…
Čábelová (2007) uvádí údaje z průzkumu HR Controlling2007 společnosti PwC. Dále se zmiňuje o…
Efektivním způsobem adaptace zaměstnanců je koučování (Armstrong, 2009). Následně autor
zdůrazňuje…

Pokud autor píše další věty v tomtéž odstavci, které čerpá ze stejného autora, aniž by mezitím
použil jiný zdroj, je možné navazovat už jen tím, že se v textu krátce odkazuje na to, že se jedná
o stejný zdroj (autora).
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Dále autor/autorka/autoři/zdroj uvádí, že…
Autor k tomu dále píše, že…
Stejný zdroj popisuje…

Každá věta v odstavci musí být nějakým způsobem odkazovaná, jinak se automaticky
předpokládá, že se jedná o vlastní text studenta.


Pokud je kdokoli (hodnotitel, vedoucí práce, oponent nebo člen komise) schopen dokázat
(např. prostřednictvím programu na kontrolu shody textu), že původní text byl formulován
dříve jiným autorem, jedná se vždy o plagiát.



Student musí své zdroje v teoretické části vždy uvádět, i když se jedná o navazující text.



V případě, že student začíná nový odstavec, je vždy lepší znovu uvést odkaz na zdroj (i
když je stejný, jako v předchozím odstavci).



Pokud uvnitř odstavce dojde ke změně zdroje, ze kterého text čerpá (jedná se o jiného
autora, než který byl uveden v předchozím textu), tuto skutečnost je nutné ihned uvést.

Evangelu (2009, s. 56) dělí motivátory na intuitivní, ekonomicko-cílové, finanční, analytické, technické,
sociální a detailistické. V porovnání s autorkou uvádí Schein (1969) vyváženější portfolio potřeb,
preferencí a očekávání zaměstnanců od práce v organizaci…
Ve studii autorů Huselid, Jackson, Schuler (1997, s. 612) byl prokázán vliv stylu personální práce
a determinantů ve vztahu k personálnímu řízení na efektivnost organizací. V této souvislosti Branham
(2009, s. 225) uvádí výsledky výzkumu provedeného v USA, kde bylo zjištěno, že …

Pokud je text, který student cituje, převzatým textem uvnitř zdroje, ze kterého čerpá (např.
v knize autora A je uveden text původního autora B), musí student odcitovat oba autory stylem:
B in A. V seznamu literatury je pak nutné uvést oba autory.

Pass (1989) in Anderson (2009, s. 40) uvádí výsledky…
Kreativita má vliv na rozvoj osobnosti (Hradecký, 2006 in Kricnarová, 2010, s. 147).

Je doporučeno používat pro zkoumanou problematiku co nejvíce dostupných zdrojů. Už také
proto, že je nutné téma zkoumat do hloubky a prokázat znalost problematiky z nejrůznějších
úhlů pohledu. To je možné právě při komparaci autorů/zdrojů.


Pojem „literární rešerše“ má ve svém smyslu porovnávat autory/zdroje a nacházet mezi
nimi nejen shodu, ale také rozpory. Právě rozpor ve zkoumané problematice znamená oblast
pro vlastní zkoumání studenta, kdy by měl v rámci své praktické části práce nalézt řešení a
přiklonit se na jednu ze stran, přijmout tvrzení nebo jej odmítnout, zaujmout stanovisko,
které si dokáže obhájit.
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Veškeré odborné a vědecké práce (tedy i SP, BP a DP) jsou objektivními vědeckými
dokumenty, není v nich prostor pro osobní rovinu. To se vyznačuje tím, že jakékoli tvrzení,
jakákoliv věta je podložena buď vlastním zkoumáním studenta (v praktické části), nebo
výzkumy z jiných zdrojů (jiných autorů), které jsou uvedeny v části teoretické (v literární
rešerši).


Autor má tedy své závěry podložené a postavené na pevných základech. Právě z tohoto
důvodu není možné v odborných a vědeckých pracích používat jiný, než neosobní styl
(nejlépe trpný rod), neboť se nejedná o názor jednotlivce, ale o výsledky podložené daty
třetích osob.

Všechny skutečnosti v práci uvedené by měly být co nejaktuálnější. Z toho důvodu se
doporučuje shánět co nejnovější zdroje. Výjimku samozřejmě tvoří citace původního autora,
nebo pokud novější výzkum neexistuje.
Způsoby zjišťování nejnovějších zdrojů
 Navštěvovat odborné knihovny, které neustále doplňují nové tituly (např. ekonomická
knihovna České národní banky, knihovna Akademie věd ČR).


Použití vyhledávání v odborných databázích jako např. databáze dostupné online v rámci
knihovny AV ČR (EBSCO, EMERALD, ORO, ProQuest, ScienceDirect, Wiley, Thomson
Reuters, Web of Science, SCOPUS), Wiley-Blackwell apod.



Zadání klíčových slov do vyhledávače s následným tříděním zdrojů, kdy je nutné vybírat
kvalitní (odborné a vědecké) články, e-knihy, e-books apod. (velké množství zdrojů je
možné najít na Google Books nebo Google Scholar).



Vždy je nutné citovat původní zdroj/publikaci, knihu nebo článek, ne internetovou stránku!

Pozn.: Velké množství aktuálních zdrojů lze nalézt v anglickém jazyce – vždy nějakou dobu trvá,
než se přeloží. Proto je vhodné při vyhledávání zkusit možnosti i v angličtině. Pokud je
angličtina problém, je možné si přeložit klíčová slova a pak použít překladač. Např. internetový
prohlížeč Google Chrome nabízí při vstupu na cizojazyčnou stránku ihned její přeložení.
Překlad je doslovný, „kostrbatý“, ale obsah textu je možné pochopit.

5.2

Přímá a nepřímá citace

V odborném textu prací se používají dvě formy citací s tím, že převažuje citace nepřímá, kdy
si student tvrzení autora formuluje do své práce vlastními slovy (základní myšlenka a smysl
ovšem musejí zůstat zachovány!).
Druhou možností je pak citace přímá. Jedná se o doslovný přepis věty, tvrzení daného autora,
bez jakýchkoli změn. Je povoleno pouze krácení vět, za použití symbolu (…). Přímá citace je
v textu naformátována v kurzívě a je opatřena uvozovkami.


Přímá citace se používá zejména v případech, kdy jde o stěžejní, nosné a zásadní myšlenky
nebo definice, které chce autor zvýraznit a opřít o určitou autoritu a které jsou důležité
pro zbytek práce.
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Samotným použitím přímé citace jde pouze o zvýraznění určitého tvrzení, kterým student
(autor práce) vyzdvihuje uvedenou formulaci, protože sám by příslušný text lépe nevystihl.



Přímé citace se tedy používají velmi vzácně a výjimečně. Není možné, aby se celá
teoretická část sestávala z textu v kurzívě, protože se pak nejedná o vědecký text, ale
pouhou kopii cizích prací, která nemá vlastní přínos.
Původní text vypadá takto (ze zdroje: HELÍSEK, M. Makroekonomie. Praha : Melandrium, 2002. ISBN
80-86175-25-1.):
Nezaměstnaní jsou osoby splňující tři podmínky:
- nemají placené zaměstnání;
- přitom práci aktivně hledají;
- jsou ochotni do určité doby (např. 14 dní) nastoupit.
Nepřímá citace by pak vypadala např. takto:
Helísek (2002, s. 206) nezaměstnané definuje jako osoby, které nemají zaměstnání ani sebezaměstnání,
práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit na pracovní místo.
Přímá citace by pak vypadala např. takto:
Helísek (2002, s. 206) definuje nezaměstnané jako osoby, které:
- „nemají placené zaměstnání;
- přitom práci aktivně hledají;
- jsou ochotni do určité doby (např. 14 dní) nastoupit.“

5.3

Bibliografický záznam

Bibliografický záznam je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňující její
identifikaci.
V odborných a vědeckých pracích se nejčastěji čerpají informace z jednosvazkových děl
(učebnice, monografie), článků v časopisech, statí ve sbornících, výzkumných zpráv a ostatních
dokumentů (podnikové písemnosti).
Vzhledem k tomu, že jednotlivé typy děl (knihy, časopisy, internetové zdroje a další) se citují
specificky pro daný typ a uvádí se jiné specifikace, je vhodné pro zjednodušení práce
s vytvářením bibliografického záznamu používat generátor na www.citace.com. Zde je možné
si nejprve zvolit typ zdroje, vyplnit povinná pole a generátor sám vytvoří kompletní záznam,
který lze jen zkopírovat do seznamu literatury na konci SP/BP/DP.
Pozor! Při kopírování se ztratí formátování textu! Je potřeba zejména zpětně upravit kurzívu u
názvu díla, popř. u názvu časopisu!
V rámci SP/BP/DP je třeba uvádět kompletní (rozšířený) bibliografický záznam.

PŘÍJMENÍ, J. Název knihy : podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. Počet
stran. ISBN.

Pozn.: počet stran není nutné uvádět.
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Pokud je u zdroje uvedeno více autorů, je nutné dbát na pořadí jejich jmen a příjmení. Postup
je stejný jako u jednoho autora. Vždy se nejprve uvádí příjmení, pak až jméno.

BĚLOHLÁVEK, F. 15 typů lidí : Jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha : Grada, 2010. 189 s.
ISBN 978-80-247-3001-1.
U více autorů:
HERZBERG, F., MAUSNER, B., SYNDERMAN, B. B. The motivation to work. 7. ed. New Jersey :
Transaction Publishers, 2004. 159 s. ISBN 1-56000-634-X.
nebo: HERZBERG, F. et al. The motivation to work. 7. ed. New Jersey : Transaction Publishers, 2004.
159 s. ISBN 1-56000-634-X.

Bibliografický záznam dodržuje jazyk dokumentu, v jakém byl napsán, je možná pouze
transliterace do latinky v případě textů používající jiný typ abecedy (azbuka, arabština, čínština
aj.).

5.4

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury je uváděn na konci rukopisu za závěrem (před přílohami). Jednotlivé
publikace (zdroje) se uvádějí v abecedním pořádku. Seznam literatury zahrnuje všechny zdroje,
z nichž autor čerpal, a musí obsahovat skutečně autorem citovanou literaturu (uvedenou
v práci), nikoliv seznam literatury, která se dané problematiky týká.


Seznam použité literatury v práci nese název Literatura (velikost a font názvu odpovídá
stylu nadpisu kapitoly, vlastní seznam literatury je psán ve stejném fontu a stejné velikosti
jako základní text práce).



Každý bibliografický záznam v seznamu literatury je opět větou jako každá jiná – začíná
tedy velkým písmenem a končí tečkou.
Literatura
ARNOLD, J. a kol. Psychologie práce. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3.
MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. 1. vyd. českého překladu. Praha : Grada, 1999. 763 s. ISBN 807169-891-1.
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. aktual. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s. ISBN
978-80-247-1992-4.
SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. přepr. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2002. 472 s. ISBN
80-7179-736-7.
WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. českého překladu. Praha : C.H. Beck, 1995. 748
s. ISBN 80-7179-014-1.

5.5

Typy bibliografických záznamů

Bibliografický záznam knihy nebo monografie obsahuje údaje: příjmení a jméno autora
(autorů), název knihy, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, rozsah stran, ISBN.
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ARNOLD, J. et al. Psychologie práce. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1518-3.

Pozn.: pokud je autorů více, píše se mezi nimi čárka.
Bibliografický záznam časopiseckého článku obsahuje údaje: příjmení a jméno autora
(autorů), název článku, název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, rozsah stran, ISSN.

ZHANG, J. A Study on the Strategic Changes in Australian Lobbying Industry Since the 1970’s. Journal
of Politics and Law, 2010, vol. 3, no. 1, p. 80–84. ISSN 1913-9055.

Bibliografický záznam výzkumné zprávy obsahuje údaje: příjmení a jméno autora (autorů),
název zprávy, označení druhu zprávy, není-li součástí názvu, místo vydání, vydavatel, rok
vydání, počet stran.

NACHTIGAL, V. Národní důchod v Československu. Výzkumná zpráva č. 321. Praha: Ekonomický
ústav ČSAV, 1969.

Bibliografický záznam stati ze sborníku obsahuje údaje: příjmení a jméno autora (autorů)
stati, název stati, název sborníku, ročník (svazek), jméno redaktora jednorázově vydaného
sborníku, místo vydání, nakladatel, rok vydání, stránky.

NOVÁKOVÁ, H. Obsahová analýza a návrh motivačních zásad. Zborník príspevkov z 8. Medzinárodnej
študentskej vedeckej konferencie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011, s. 15 –
19. ISBN 978-80-8075-493-8.

Bibliografický záznam závěrečné práce (BP/DP apod.): příjmení a jméno autora, název
práce, označení druhu práce, místo vydání, vydavatel (škola), rok vydání, vedoucí práce.

NOVÁK, P. Hodnocení zaměstnanců. Praha, 2011. Diplomová práce. VŠEM. Vedoucí práce Jaroslav
Votýpka.

Zdroje na internetu: Platí pravidla pro citace stejná jako v předchozích případech, ale navíc
je uvedena internetová adresa, na níž se příslušný dokument nachází, a datum přístupu autora
k odkazu.

HEATHFIELD, S. M. Keep Your Best: Retention Tips : Retention in an Improving Job Market.
About.com : Small Business Information [online]. 2010 [cit. 2010-06-30]. Dostupný z WWW:
http://humanresources.about.com/cs/retention/a/turnover.htm.
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Pozn.: Pokud stránka, nebo článek na internetu, ze kterého student čerpá, nemá autora, uvádí
se název společnosti, která stránku vlastní, nebo souhrnný název webu. Ostatní informace, jako
je rok vydání, jsou nejčastěji uvedeny v záhlaví nebo zápatí článku/stránky.

Transtheoretical Model. The Change Zone [online]. 2004 [cit. 2010-06-28]. Dostupné z WWW:
http://www.changezone.co.uk/STEVE/Transtheoretical%20Model.html.

Při citování dalších druhů dokumentů (patentového spisu, normy, firemní literatury, cestovní
zprávy aj.) a při pochybnostech o správnosti sestavené bibliografické citace odkazujeme na
mezinárodní normy ISO 690 a ISO 690-2 (resp. na český překlad ČSN 01 0197), které kromě
textu obsahují příklady citací prakticky všech druhů dokumentů, a také na www.citace.com

5.6

Obsah bibliografických záznamů

Bibliografické záznamy nejčastěji obsahují následující údaje (pokud existují): jméno autora,
název díla, pořadí vydání, místo vydání, název nakladatelství, rok vydání, ročník a číslo
periodika (časopis), údaje o rozsahu.
Jméno autora:
 uvádí se vždy v pořadí: příjmení, křestní jméno (obvykle ve zkratce), píše se velkými
písmeny – např.: HOFFMANN, V.;
 jsou-li v originále jména uváděna jinak než latinkou, používá se transliterace (tj. přepisu
písmen z jedné abecedy příslušnými písmeny z druhé abecedy) podle platných pravidel;
 tituly a hodnosti autora (Ing., prof. aj.) se v citacích neuvádějí;
 u publikací dvou a tří autorů se uvádějí v citaci všichni autoři. Jména jednotlivých autorů
se oddělují čárkou. Jsou-li autoři více než tři, je možno uvést jména všech autorů nebo pouze
jméno prvního autora, za něž se připojí “a kol.” nebo stále častěji latinské “et al.” – např.
SOUKUP, J., NESET, P., PAVELKA, T. nebo BYRNE, L. et al.;
 příjmení autora se zvýrazňuje velkými písmeny.
Název díla:
 uvádí se v jazyku citované publikace a podle potřeby se přepisuje z cizího písma do latinky
(transliterace). Eventuální překlad názvu do češtiny se uvádí v hranaté závorce.
Pořadí vydání:
 pro pořadí vydání se užívá arabských číslic;
 k číslicím se připojují obvyklé zkratky vyd., ed., např. 2. vyd. (angl. 2nd ed.);
 je také možné (nikoli povinné) uvést doplňující údaje o vydání (rozš., aktual., dopl. aj.).
Místo vydání:
 píše se v jazyce a pravopise díla, je možná pouze transliterace – např. Tokyo, Tel Aviv,
Moskva;
 pokud místo vydání chybí, uvede se do hranatých závorek zkratka “s.l.” (sine loco,
bez místa vydání).
Název nakladatelství:
 píše se v jazyce a pravopise díla, je možná pouze transliterace – např. SNTL/ALFA, PWE,
Ekonomika, McGraw-Hill, Cambridge University Press;
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vypouští se právní forma nakladatelství (s.r.o., Ltd.);
pokud jméno nakladatelství chybí, uvede se do hranatých závorek zkratka “s.n.” (sine
nomine, beze jména nakladatele).

Rok vydání:
 píše se vždy arabskou číslicí – např. 1991;
 není-li rok vydání uveden, píše se do hranaté závorky odhadovaný rok vydání nebo se údaj
vypustí.
Ročník a číslo periodika (časopisu):
 píše se vždy arabskou číslicí – např. 37;
 ročník a číslo jsou v záznamu patřičně označeny – v případě ročníku označení “roč.” nebo
anglické “vol.”, v případě čísla “č.” nebo “no.” – např. vol. 37, no. 5;
 dvojčíslo periodika se označuje pomocí lomítka – např. 5/6.
Údaje o rozsahu:
 v základních citacích některých druhů dokumentů se pod pojmem “počet stran” rozumí
celkový počet stran publikace (poslední číslovaná strana, není-li v tiráži uveden celkový
počet stran);
 pod pojmem stránky se rozumí uvádění všech stránek, na nichž se vyskytuje citovaná stať.
U nepřerušovaného textu se uvádí první a poslední stránka se znaménkem „-” (spojovník);
 má-li citace přesně doložit místo, odkud byla převzata použitá definice, myšlenky apod.,
pak se uvádí pouze konkrétní stránka;
 ISBN (ISSN) je také součástí bibliografického záznamu. ISBN (“Mezinárodní standardní
číslování knih”) je specifické pro každou knihu, ISSN (“Mezinárodní číslo seriálových
publikací”) je specifické pro každé periodikum.
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6

TEMATICKÉ OKRUHY SP/BP/DP

6.1

Tematické okruhy seminárních prací (Bc/Ing./MBA)

Studijní program: Ekonomika a management (Bc.)
Studijní obor: Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing
Specializace: Všechny oborové specializace
Typ modulu: Seminární blok (SB)
Seminární práce: Ano
Výukový jazyk: Čeština
Počet kreditů (K1): SB I 12K/SB II 12K (celkem 24 kreditů)
Počet kreditů (P1): SB I 8K/SB II 8K (celkem 16 kreditů)
Pokyny a tematické okruhy SP: Seminární blok je ukončen seminární prací na studentem
vybrané téma, včetně její obhajoby.

6.1.1 STUDENTI BC. SE ZAHÁJENÍM STUDIA OD 10/2014
Studijní obor Podniková ekonomika
Seminární blok I

























Hodnoty v ekonomii a jejich význam pro společnost
Inflace a nezaměstnanost
Měnová a fiskální politika
Efektivnost podniku
Majetková a kapitálová struktura podniku
Organizační struktura podniku
Corporate social responsibility a její současný vývoj
Etika řízení instituce
Finanční analýza v podnikovém kontextu
Finanční výkazy jako výchozí bod finanční analýzy
Metody finanční analýzy
Finanční plánování
Financování podniku
Koncepční přístupy k hospodářské politice
Elektronické podnikání (eBusiness)
Řízení vztahu k zákazníkům (CRM)
Hledání a identifikace příležitostí v managementu
Národní účetnictví
Mezinárodní srovnání makroekonomických ukazatelů
Konkurenceschopnost ekonomiky vybraného státu
Zahraniční obchod a investice
Manažerské funkce v podnikové praxi
Moderní přístupy k managementu
Strategie firem a jejich tvorba
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Implementace podnikové strategie
Personální práce (personalistika) v organizaci
Organizace práce a pracovní podmínky
Motivace k práci a vedení pracovníků
Řízení pracovního výkonu a hodnocení
Odměňování pracovníků
Kupní rozhodovací proces
Segmentace trhu
Marketingový mix
Marketingová komunikace
Teorie spotřebitele
Závazkové právní vztahy, ve kterých vystupují podnikatelé
Právo hospodářské soutěže
Řešení dodavatelsko-odběratelských sporů
Demokracie v dnešním světě
Evropská integrace

Seminární blok II






























Inovační proces a plánování inovace
Sociální inovace
Ekonomická efektivnost členství ČR v EU
Komunikační dovednosti
Konflikt a řešení konfliktů
Moderní trendy v marketingovém výzkumu
Pracovněprávní vztahy
Péče o zaměstnance a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
Právní vztahy na institucionální úrovni
Metody v projektovém řízení
Návrh plánu projektu
Operativní řízení a hodnocení průběhu/stavu projektu
Řízení kvality a rizik v projektech
Osobnost, její struktura a dynamika
Role a využití public relations
Role reklamy v procesu životního cyklu produktu
Funkce reklamy a strategie jejího umisťování
Marketingová komunikace a její specifika
Využití komunikačních kanálů pro marketing
Vzdělávání a rozvoj pracovníků
Personální a sociální rozvoj pracovníků
Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků
Řízení znalostí v organizaci
Organizační kultura
Peněžní toky a jejich řízení
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v podniku
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Příčiny a cíle vládních zásahů a fiskální funkce
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Základní pojmy v oblasti veřejné volby, způsoby kolektivního rozhodování
Veřejný rozpočet a veřejná rozpočtová soustava, funkce rozpočtu a hlavní
rozpočtové zásady
Veřejné výdaje, faktory ovlivňující vývoj veřejných výdajů

Studijní obor Komunikace a lidské zdroje
Seminární blok I







































Hodnoty v ekonomii a jejich význam pro společnost
Inflace a nezaměstnanost
Měnová a fiskální politika
Efektivnost podniku
Majetková a kapitálová struktura podniku
Organizační struktura podniku
Corporate social responsibility a její současný vývoj
Etika řízení instituce
Finanční analýza v podnikovém kontextu
Finanční výkazy jako výchozí bod finanční analýzy
Metody finanční analýzy
Finanční plánování
Financování podniku
Koncepční přístupy k hospodářské politice
Elektronické podnikání (eBusiness)
Řízení vztahu k zákazníkům (CRM)
Hledání a identifikace příležitostí v managementu
Národní účetnictví
Mezinárodní srovnání makroekonomických ukazatelů
Konkurenceschopnost ekonomiky vybraného státu
Zahraniční obchod a investice
Manažerské funkce v podnikové praxi
Moderní přístupy k managementu
Strategie firem a jejich tvorba
Implementace podnikové strategie
Personální práce (personalistika) v organizaci
Organizace práce a pracovní podmínky
Motivace k práci a vedení pracovníků
Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
Odměňování pracovníků
Kupní rozhodovací proces
Segmentace trhu
Marketingový mix
Marketingová komunikace
Teorie spotřebitele
Závazkové právní vztahy, ve kterých vystupují podnikatelé
Právo hospodářské soutěže
Řešení dodavatelsko-odběratelských sporů
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Demokracie v dnešním světě
Funkce sociologie v managementu
Sociální skupiny a jejich využití v organizaci
Sociální deviace
Proměny hodnot, kulturních vzorců a volného času v moderní společnosti

Seminární blok II








































Manažerské dovednosti
Postup řešení rozhodovacích problémů v praxi
Metody rozhodování za rizika a nejistoty
Management rizika v rozhodovacím procesu
Funkce masové komunikace ve společnosti
Média a produkce mediálních obsahů
Komunikace s médii
Filantropie a teorie změny v managementu
Know-how neziskové organizace či dobročinného projektu/kampaně
Regionální politika EU
Evropské investiční a strukturální fondy
Organizační kultura ve vybrané organizaci
Formální a neformální vzory a hodnoty ovlivňující chování zaměstnanců
Orientace a přístup managementu organizace ve střetu národní versus organizační
kultura
Učící se organizace
Metody v projektovém řízení
Návrh plánu projektu
Řízení a hodnocení projektu
Řízení kvality a rizik v projektech
Schopnosti a způsobilost k práci
Pracovní spokojenost – vztah motivace, výkonu a spokojenosti
Aspekty personální psychologie
Negativní jevy na pracovišti, jejich důsledky a eliminace
Role public relations ve vybrané organizaci
Marketingová komunikace a její specifika
Využití komunikačních kanálů pro marketing
Média jako nosič marketingových sdělení
Nezprostředkovaná marketingová komunikace
Personální a sociální rozvoj pracovníků
Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků
Řízení znalostí v organizaci
Sociálně patologické jevy v organizaci
Sociologické aplikace v organizaci
Aplikovaný výzkum v organizaci
Organizační principy ve veřejné správě
Kontrola veřejné správy a kontrola veřejnou správou
Správní delikty a správní soudnictví v oblasti správy kulturních statků
Mediace při řešení konfliktů
Institucionalizace vzdělávání a učení se dospělých
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Organizace vzdělávání dospělých

Studijní obor Marketing
Seminární blok I









































Hodnoty v ekonomii a jejich význam pro společnost
Inflace a nezaměstnanost
Měnová a fiskální politika
Efektivnost podniku
Majetková a kapitálová struktura podniku
Organizační struktura podniku
Corporate social responsibility a její současný vývoj
Etika řízení instituce
Finanční analýza v podnikovém kontextu
Finanční výkazy jako výchozí bod finanční analýzy
Metody finanční analýzy
Finanční plánování
Financování podniku
Koncepční přístupy k hospodářské politice
Elektronické podnikání (eBusiness)
Řízení vztahu k zákazníkům (CRM)
Hledání a identifikace příležitostí v managementu
Národní účetnictví
Mezinárodní srovnání makroekonomických ukazatelů
Konkurenceschopnost ekonomiky vybraného státu
Zahraniční obchod a investice
Manažerské funkce v podnikové praxi
Moderní přístupy k managementu
Strategie firem a jejich tvorba
Implementace podnikové strategie
Personální práce (personalistika) v organizaci
Organizace práce a pracovní podmínky
Motivace k práci a vedení pracovníků
Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
Odměňování pracovníků
Kupní rozhodovací proces
Segmentace trhu
Marketingový mix
Marketingová komunikace
Teorie spotřebitele
Závazkové právní vztahy, ve kterých vystupují podnikatelé
Právo hospodářské soutěže
Řešení dodavatelsko-odběratelských sporů
Demokracie v dnešním světě
Evropská integrace

Seminární blok II
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Inovační proces a plánování inovace
Sociální inovace
Corporate social responsibility a její současný vývoj
Etika řízení instituce
Strategie firem a jejich tvorba
Formulace strategie v managementu
Implementace strategie
Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
Odměňování pracovníků
Zpracování dat v marketingovém výzkumu
Zdroje dat marketingového výzkumu a výběrová rozhodnutí
Moderní trendy v marketingovém výzkumu
Používané metody v projektovém řízení
Řízení kvality a rizik v projektech
Role public relations
Aplikace public relations
Reklama a IMK
Role reklamy v procesu životního cyklu produktu
Funkce reklamy a strategie jejího umisťování
Reklamní strategie
Reklamní kampaň
Marketingová komunikace a její specifika
Využití komunikačních kanálů pro marketing
Média jako nosič marketingových sdělení
Nezprostředkovaná marketingová komunikace
Řízení a plánování rozvoje kariéry pracovníků
Řízení znalostí v organizaci
Kupní rozhodovací proces
Segmentace trhu
Marketingový mix
Marketingová komunikace
Teorie spotřebitele
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6.1.2 STUDENTI BC. SE ZAHÁJENÍM STUDIA DO 04/2014
Seminární blok I
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
 Obsahově je seminární práce (SP) založena na srovnání České republiky s další členskou
zemí EU (AT, BE, CY, BG, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LV, LT, NL,
PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK) ve stanovené tematické skupině strukturálních ukazatelů
(inovace, ekonomická reforma, sociální koheze, životní prostředí).
 Studenti volí téma SP dle vlastního uvážení s tím, že tematická okruh SP je stanoven dle
následujícího vzoru: "Vývoj a hospodářsko politické souvislosti v oblasti xxx - srovnání ČR
a členské země EU xxx". Přitom oblasti jsou následující: 1. Inovace, 2. Ekonomická
reforma, 3. Sociální koheze, 4. Životní prostředí. Z daných oblastí si student vybírá jeden
z ukazatelů, viz
http://ec.europa.eu/eurostat
 Student si název může upravit podle zaměření práce.
 Práce by měla být problémově orientována.
 Povinným základním pramenem je databáze EUROSTAT: Structural Indicators, kdy další
prameny student vyhledává podle konkrétního zaměření práce, a jsou uváděny v SP.
 Struktura seminární práce z Hospodářské politiky: 1. Srovnání zemí a vývoje v čase ve
skupině ukazatelů General background a hodnotící komentář. 2. Srovnání zemí a vývoje v
čase ve stanovené skupině strukturálních ukazatelů a hodnotící komentář. 3. Hospodářsko
politická reflexe ve stanovené tematické oblasti strukturálních makroekonomických
ukazatelů (strategie Evropa 2020) – komentář k aktuálnímu dokumentu v dané oblasti, který
hodnotí přijatá či předpokládaná opatření z hlediska dosaženého stavu (vývojových trendů)
analyzovaných v bodě 2 a z hlediska naplnění cílů strategie Evropa 2020. 4. Po analytické
části již na základě konkrétních čísel a zjištění a formulovat závěry a doporučení.
 Příklady cílů práce jsou: nalezení příčin (například vysoké nezaměstnanosti), zhodnotit
(udržitelnost vysokého tempa růstu), zjistit (jak minimální mzda ovlivňuje zaměstnanost),
prozkoumat vliv (pohybu úrokových měr na HDP), připravit argumenty pro rozhodování o
HP opatření, doporučit postupy při řešení apod.
EKONOMIKA PODNIKU
 Podnikatelský záměr a jeho struktura
 Analýza nákladů podniku (spotřeby výrobních faktorů)
 Charakteristika majetkové a kapitálové struktury podniku
 Zakladatelský rozpočet
 Charakteristika výrobní činnosti podniku
 Problémy současných začínajících podnikatelů ve vybrané oblasti
 Nákupní a odbytová činnost podniku
 Specifika podniku z hlediska věcného zaměření jeho činnosti
 Finanční analýza podniku




ZÁKLADY MANAGEMENTU
Uplatnění kreativních metod v manažerské praxi
Využití znalostního managementu ve vybrané organizaci
Moderní trendy managementu ve zvolené organizaci
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Uplatnění myšlenek velkých osobností v moderním managementu - Steve Jobs vs. Bill
Gates
Uplatnění myšlenek velkých osobností v moderním managementu - Jack Welch
Uplatnění myšlenek velkých osobností v moderním managementu - John Kotter
Manažerské funkce v moderním managementu
Úloha komunikace v efektivním managementu
Efektivní práce s informacemi v managementu
Globální management
Využití e-commerce ve vybrané organizaci
Vliv manažera na úspěšnost organizace

MANAGEMENT ZMĚNY
 Změna jakéhokoliv objektu v organizaci (ve které student působí - výsledek znalostí a
dovedností managementu změny)
STRATEGICKÁ ANALÝZA
 Strategické analýzy (provedení 1-2 analýz interních nebo externích u vybrané organizace)
 Strategie organizace (u vybrané fáze procesu strategického managementu a organizace
provést jeho analýzu, návrh postupu apod.)
 Metody strategické kontroly (aplikace v konkrétní organizaci)
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Seminární blok II
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
 Majetek podniku a zdroje jeho financování
 Účetní doklady a jejich náležitosti
 Problematika oceňování majetku a závazků
 Inventarizace majetku a závazků
 Tvorba a použití opravných položek
 Účetnictví a okolní prostředí
 Tvorba a použití rezerv
 Odpisy a odpisování
 Vliv informačních technologií na účetnictví
 Význam a podstata auditu účetní závěrky
 Interpretace Národní účetní rady a vliv na účetnictví
 Nástroje průkaznosti účetnictví
 Kreativní účetnictví a jeho vliv na výsledek hospodaření
FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
 Účetní uzávěrka (její význam a postupy přípravných prací k účetní závěrce)
 Inventarizace majetku a závazků (celková problematika, legislativní úprava)
 Účetní závěrka (obsah a povinnosti s ní spojené: výroční zpráva, zveřejňování, schvalování,
audit)
 Metodika účetnictví (prováděcí vyhláška)
 České účetní standardy
 Řešení vybraných účetních operací (rezervy, opravné položky, dohadné položky, kurzové
rozdíly
 Způsoby účetního odpisování dlouhodobého majetku (vymezení dlouhodobého majetku,
kategorie drobného majetku, odpisový plán)
 Oceňování a účtování zásob
 Zobrazení pohledávek a závazků ve finančním účetnictví (v okamžiku uskutečnění účetního
případu, v rozvahový den)
 Podstata nákladů a výnosů a jejich členění
 Inventarizace majetku a závazků (druhy inventur, jejich dokumentace, inventurní rozdíly a
jejich vypořádání)
 Výsledek hospodaření (jeho konstrukce, vypovídací schopnost)
 Klasifikace majetku účetní jednotky dle účetních předpisů
 Vnitřní účetní předpisy (směrnice konkretizující obecnou metodiku, jejich obsah a význam)
 Všeobecné účetní zásady (jejich podstata, aplikace v účetních předpisech a dodržování)
 Specifika účtování v jednotlivých právních formách účetních jednotek
 Problematika vzájemných vazeb mezi účetnictvím a daněmi
 Odpisování dlouhodobého majetku (v účetnictví dle odpisového plánu)
 Inventarizace majetku a závazků v teorii a praxi
 Majetek z pohledu účetního a daňového a jeho klasifikace
 Obsah účetní uzávěrky a její význam pro účetní závěrku
 Účetní závěrka a práce s ní spojené
 Zásada opatrnosti a její praktická realizace
 Inventarizace pohledávek a závazků
 Akruální princip a jeho zajištění v účetnictví
 Vznik, konstrukce a rozdělování výsledku hospodaření
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Účtování vlastního kapitálu

ZÁKLADY MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY
 Krátkodobá analýza vývoje HDP v ČR
 Krátkodobá analýza vývoje zaměstnanosti v ČR
 Krátkodobá analýza vývoje inflace v ČR
 Krátkodobá analýza vývoje zahraničního obchodu v ČR
 Dlouhodobá analýza vývoje HDP v ČR
 Dlouhodobá analýza vývoje zaměstnanosti v ČR
 Dlouhodobá analýza vývoje inflace v ČR
 Dlouhodobá analýza vývoje zahraničního obchodu v ČR
 Krátkodobé prognózy vývoje makroagregátů v ČR
 Krátkodobé prognózy vývoje makroagregátů v EU
 Krátkodobé prognózy vývoje makroagregátů ve vybraných zemích
 Konsensuální prognózy vývoje na všech úrovních (ČR, EU, svět, popř. vybrané země)
FINANČNÍ ANALÝZA
 Základní výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních
toků) a analýza systémových vazeb mezi nimi
 Souvislost metodiky sestavování výkazu peněžních toků s postupem výpočtu kapacity
samofinancování
 Nestandardní zdroje dat pro finanční analýzu, jejich informační přínos a významnost
 Externí a interní finanční analýza
 Zdroje informací, technický versus fundamentální přístup
 Komparace různých přístupů k analýze fondů finančních prostředků
 Jsou odpisy zdrojem financování? (pokus o kvalifikované posouzení existujících
protichůdných názorů)
 Prezentace a rámcový výklad některé z vyšších metod finanční analýzy
 Problémy spojené s restrukturalizací účetních výkazů do podoby kompatibilní s
aplikovaným přístupem k finanční analýze a jejich řešení
 Poměrové ukazatele rentability založené na různých kategoriích hospodářského výsledku,
jejich ekonomický smysl a vzájemný vztah
 Pyramidové struktury poměrových ukazatelů, principy jejich konstrukce a jejich praktický
význam
 Technické versus fundamentální přístupy k analýze trhu cenných papírů
 Vybrané oblasti praktického využití finanční analýzy (odvětvové analýzy, ověřování
úvěrové způsobilosti, činnost auditorů, předpovědi finanční tísně či nebezpečí převzetí
apod.)
 Vypovídací schopnost finanční analýzy v podmínkách ČR
 Zhodnocení klasických přístupů ke komplexní charakteristice finančního zdraví firmy
(bankrotní a bonitní predikční modely)
ZÁKLADY MARKETINGU
 Hlavní směry modifikace marketingového přístupu pro danou oblast
 Diskuse podstatných rysů marketingového konceptu
 Modifikace 4P pro danou oblast
 Moderní marketingové trendy
 Marketing a Internet
 Analýza demografického prostředí daného trhu
 Analýza marketingově významného ekonomického prostředí daného trhu
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Analýza technologického prostředí
Analýza politického a právního prostředí podstatného pro marketingovou orientaci
Analýza kulturně sociálního prostředí daného trhu
Analýza mikroprostředí vybraného subjektu
Mapování konkurence v dané oblasti
Podstatné složky vnitřního marketingového informačního systému daného subjektu
Možnosti marketingového zpravodajství (z hlediska daného subjektu)
Návrh marketingového výzkumu pro řešení určitého problému

TRH A SPOTŘEBA
 Charakteristika a význam kulturních vlivů na spotřební chování v dané oblasti
 Vybrané skupiny kulturních prvků významné pro marketing na daném trhu
 Význam sociálních vlivů na spotřební chování v dané oblasti
 Vliv referenčních skupin na spotřební chování v dané oblasti
 Psychologické faktory spojené se spotřebním chováním vůči určité kategorii produktů
 Průběh kupního rozhodování spotřebitelů spojený s určitou oblastí spotřebního zboží
 Spotřebitel hledá informace o daných kategoriích; kritéria hodnocení alternativ v případě
daných kategorií
 Možnosti demografických kritérií při segmentaci vybraného trhu
 Možnosti etnografických a fyziografických kritérií při segmentaci vybraného trhu
 Možnosti geografických kritérií při segmentaci vybraného trhu
 Sociální stratifikace a segmentace trhu
 Segmentace podle životního stylu a segmentace podle osobnosti
 Segmentace vybraného trhu
 Proces výběru cílového segmentu a návrh marketingové orientace
MARKETINGOVÝ MIX
 Hlavní možnosti a specifika marketingové orientace daného subjektu
 Možnosti vybraného marketingového nástroje
 Nástroje marketingu s přímou zpětnou vazbou a CRM
 Potenciál marketingu vztaženého k sociálním problémům (Cause related marketing)
 Charakteristika (analýza) marketingového makroprostředí z pohledu daného odvětví
 Charakteristika (analýza) marketingového makroprostředí a jeho dopad na volbu nástrojů
marketingu
 Charakteristika (analýza) marketingového mikroprostředí daného subjektu
 Charakteristika (analýza) marketingového mikroprostředí a jeho dopad na volbu
marketingových nástrojů
 Analýza konkurence z pohledu vybrané společnosti z hlediska vybraných marketingových
nástrojů
 Směry marketingového zpravodajství
 Analýza trhu z hlediska účinnosti vybraných marketingových nástrojů
 Obsahová analýza marketingové komunikace
 Kulturní a sociální faktory spotřebního chování - změny v systému distribuce - význam
nástrojů
 Průběh kupního rozhodovacího procesu v dané oblasti
 Ovlivňování kupního rozhodovacího procesu vybranými marketingovými nástroji
 Hodnocení marketingové komunikace - vybraného nástroje komunikačního mixu
 Volba cenové strategie vybraného produktu
 Návrh marketingového mixu nového výrobku
PSYCHOLOGIE
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Teorie osobnosti – jejich srovnání a možné praktické využití v podnikové praxi
Osobnost - osobnost manažera (řídicí styly, muži a ženy v manažerských funkcích)
Osobnost - poznání uchazeče při přijímacím pohovoru (poznávání druhých)
Úspěšná osobnost (osobnostní charakteristiky, motivace)
Konflikty - konflikty na pracovišti (příčiny, důsledky, jejich zvládání a řešení)
Frustrace a deprivace (příčiny frustrace v pracovní procesu, její zvládání)
Zátěž - stres (druhy zátěže, metody zvládání zátěže)
Motivace a stimulace pracovníků (analýza současného stavu v podniku, návrhy řešení)
Pracovní skupina - její utváření, ovlivnění skupinové dynamiky a výkonnosti
Pracovní tým - jeho utváření, výhody a nevýhody, podmínky vzniku týmů v podniku
Psychologické a sociologické souvislosti flexibility práce (pohled firmy, pracovníka)
Média a jejich vliv na člověka (spotřební chování, motivace spotřebitele, psychologie
reklamy)
Náborový proces z pohledu psychologie (přijímací proces a jeho validita, pracovní
způsobilost).

MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Systém personální práce v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Personální politika v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Role vedoucích pracovníků, zejména pak liniových manažerů v personální práci v
organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Systém získávání pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Systém výběru pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Praxe propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti v organizaci - ve světle teorie
(správných postupů)
 Systém hodnocení pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení), resp.
návrh na vytvoření systému hodnocení pracovníků v organizaci
 Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU
 Moderní systémy řízení pracovního výkonu
 Systém hodnocení pracovníků v organizaci (návrh na vytvoření systému hodnocení
pracovníků v organizaci)
 Metody hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
 Vytváření motivačního programu organizace
 Popis mzdového systému organizace (tarifní soustava, pohyblivé složky mzdy)
 Systém poskytování zaměstnaneckých výhod
 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci
 Vytváření zdravých pracovních vztahů (mobbing, bossing)
 Odbory, kolektivní vyjednávání a jeho význam pro sociální rozvoj pracovníků
SOCIOLOGIE
 Pracovní skupina
 Pracovní tým / mezinárodní pracovní tým
 Organizační kultura české firmy / mezinárodní firmy
 Práce
 Média
 Sociální diferenciace, moc, prestiž, bohatství, autorita
 Morálka, hodnoty, svědomí
 Harmonizace práce a rodinného života
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Úspěšná prezentace
Organizace a komunikace (image, PR, dobrá pověst)
Mobbing, bossing a další negativní sociální jevy
Závislosti – fenomén současnosti

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Systém hodnocení pracovníků podniku, jeho postupy a specifika
 Motivační program podniku a hodnocení účinnosti alternativních forem motivace a
odměňování pracovníků
 Identifikace kvalifikačních potřeb podniku a hodnocení jeho programů kvalifikačního
rozvoje
 Informační systém personálních dat a jeho využití v řízení podniku
 Metody a postupy výběru pracovníků a hodnocení jejich vypovídací schopnosti
 Analýza vnitřního (vnějšího) trhu práce podniku a její využití pro plánování podnikových
lidských zdrojů
 Srovnání programů lidských zdrojů podniku s přístupy konkurenčních firem na trhu
 Alternativní formy získávání pracovníků a hodnocení jejich vhodnosti a účinnosti podle
cílových skupin pracovníků
 Kvantitativní a kvalitativní analýza podnikových zdrojů
 Alternativní formy hodnocení pracovníků a možnosti jejich využití v podniku
 Charakteristika personálních činností podniku a metody hodnocení jejich efektivnosti
 Systémy sociálního zabezpečení zaměstnanců podniku, jejich alternativní formy a možnosti
využití v managementu podnikových lidských zdrojů
 Kvalitativní a kvantitativní analýza subjektů na trhu personálního poradenství a formy jejich
hodnocení
 Postupy, subjekty a specifika kolektivního vyjednávání o mzdových a pracovních
podmínkách podniku
 Alternativní formy konzultací a participace zaměstnanců na řízení podniku v národním
(mezinárodním) srovnání
PODNIKOVÁ KULTURA
 Podniková kultura v mezinárodním prostředí
 Strategie a podniková kultura
 Podniková kultura rostoucí firmy
 Podniková etika a identita
 Role etických standardů a kodexů v podnikové kultuře
 Specifika a problémy podnikové kultury v současných (českých) podmínkách
MARKETING II (MAR)
 Adaptace marketingové strategie v mezinárodním prostředí (na příkladu zvolené firmy)
 Faktory ovlivňující formu vstupu na mezinárodní trh (na konkrétním příkladu firmy a
země/zemí)
 Analýza zvoleného zahraničního trhu (pro konkrétní firmu/produkt)
 Implementace procesů strategického marketingového řízení v prostředí malé firmy
 Využití online nástrojů jako součást firemní marketingové strategie
 Nízkonákladové metody marketingu a jejich efektivní využití pro malé firmy a
mikropodniky
 Vybraný typ marketingového výzkumu (výrobkový, cenový, distribučních cest,
komunikace)
 Charakteristika služeb poskytovaných zákazníkům
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Zavádění nového výrobku na trh
Analýza sortimentu podle kritérií významných pro marketing
Možnosti segmentace vybraného spotřebního trhu
Specifika spotřebního chování v dané oblasti pro marketingové rozhodování
Využití výsledků mezinárodního marketingového výzkumu
Marketingové strategie mezinárodních firem

KOMUNIKACE A MÉDIA (MAR)
 Synergie veletrhů s dalšími nástroji marketingové komunikace
 Osobní prodej luxusního zboží
 Spotřebitelské soutěže, jejich výhody a úskalí
 Rozbor a vyhodnocení konkrétní integrované marketingové komunikační kampaně
 Guerilla marketing a možnosti jeho využití na českém trhu
 Přímý marketing a jeho vnímání mezi českými spotřebiteli
 Využití neverbálních prostředků v komunikaci
 Výzkum mediálních účinků
 Publicistika
 Žurnalistika
 Sociální sítě
 Plán mediální kampaně
 Etika v mediální komunikaci
 Bezpečnost na internetu
 Reklama
 Nová média

Studijní program: Ekonomika a management (Ing.)
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Studijní obor: Management firem
Specializace: Všechny oborové specializace
Typ modulu: Seminární blok (SB)
Seminární práce: Ano
Výukový jazyk: Čeština
Počet kreditů (K2): SB I 9K/SB II 9K (celkem 18 kreditů)
Počet kreditů (P2): SB I 5K/SB II 5K (celkem 10 kreditů)
Pokyny a tematické okruhy: Seminární blok je ukončen seminární prací na studentem
vybrané téma, včetně její obhajoby.

6.1.3 STUDENTI ING. SE ZAHÁJENÍM STUDIA OD 10/2014




































Ekonomické výsledky evropské integrace
Evropské sociální modely
Sociální ekonomika v EU
Nástroje finančního trhu
Faktory ovlivňující rozhodování investora
Finanční strategie a finanční řízení v organizaci
Funding
Dlouhodobý a krátkodobý finanční management
Oceňování podniku
Finanční analýza podniku
Cash-flow versus zisk podniku
Kapitálová struktura vybraného podniku
Fúze nebo akvizice a aspekty jejich financování
Krizová komunikace
Krizové řízení v akutní fázi krize
Lidé ve změně
Restrukturalizace
Trh práce
Dlouhodobý ekonomický růst - Solowův model
Výrobní činnost a výrobní činitele
Řízení nákupu a prodeje
Logistika
Řízení efektivnosti podniku
Outsourcing obchodních činností
Obchodní úsek v organizaci
Řízení vztahů se zákazníky
Postup řešení rozhodovacích problémů v praxi
Produktová politika – diferenciace
Tvorba cen - strategie a proces
Marketingová výkonnost a vytváření optimálních vztahů
Marketingová výkonnost a inovační potenciál
Marketingová výkonnost marketingových aktivit a plánů
Měření firemní výkonnosti
Nefinanční ukazatele měření firemní výkonnosti
Internacionalizace: Důvody a formy vstupu na cizí trhy
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Mezinárodní marketingový výzkum
CRM v budování obchodu
Formální a neformální vzory a hodnoty ovlivňující chování zaměstnanců
Učící se organizace
Péče o zaměstnance a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zákaz konkurence v pracovněprávních vztazích
Vydávání vnitřních předpisů
Projektový záměr
Řízení rizik v projektu
Realizace projektu, monitorování a kontrola projektu
Role PR v organizaci
Strategie PR v organizaci
Média jako nosič marketingových sdělení
Řízení kariéry z pohledu potřeb podniku
Diferenciace rolí personálního a liniového managementu v oblasti rozvoje zaměstnanců
Výkonový management
Diagnostické metody v personálním managementu v praxi
Řízení kariéry
Talent management
Mobility management
Znalostní management
Strategický management na mezinárodní úrovni
Realizace strategie
Zabezpečování managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce v organizaci
Vývojové tendence v oblasti managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce
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6.1.4 STUDENTI ING. SE ZAHÁJENÍM STUDIA DO 04/2014
Seminární blok I
MAKROEKONOMICKÁ ROVNOVÁHA
 Komplexní přístupy k hodnocení ekonomického vývoje s využitím databází a analytických
zdrojů mezinárodních organizací
 Problém dostupnosti dat zejména v delší časové řadě v nových členských zemích EU
 Problém metodologické srovnatelnosti používaných databází a jejich vypovídací schopnosti
 Klíčové metodologické prameny používané v makroekonomických analýzách v
mezinárodním srovnání
 Analýza struktury agregátní poptávky, váhy a vývoje jednotlivých komponent
 Analýza změn na straně poptávky podle základních komponent poptávky
 Faktory působící na vývoj soukromé spotřeby (vývoj disponibilních důchodů domácností,
míry úspor domácností, spotřebitelských úvěrů a spotřebitelských cen), investic a
zahraničního obchodu
 Analýza vývoje hrubé tvorby fixního kapitálu (podíl investic na HDP, dynamika a struktura
investic)
 Analýza vztahu úspor a investic a jejich vlivu na ekonomický růst
 Hodnocení mezery mezi úsporami a investicemi podle základních institucionálních sektorů
(nefinanční podniky, finanční instituce, vládní instituce a domácnosti)
 Hodnocení makroekonomické rovnováhy ze vztahu domácí poptávky (konečná spotřeba a
tvorba hrubého kapitálu) a domácí nabídky (HDP) a její odraz v saldu vývozů a dovozů
zboží a služeb
 Odlišení vývoje ve stálých a běžných cenách ovlivněného změnami směnných relací
 Běžný účet platební bilance jako základní součást platební bilance ukazující vnější
ekonomickou rovnováhu
 Vazby běžného účtu na domácí ekonomiku (vztah úspor a investic), na finanční účet
platební bilance a na zahraniční dluh
 Analýza vývoje běžného účtu České republiky podle jeho jednotlivých složek (bilance
zboží, bilance služeb, bilance výnosů a běžné transfery)
 Důsledky přílivu přímých zahraničních investic na vývoj platební bilance
 Vývoj zahraniční zadluženosti a investiční pozice ČR
 Pojetí veřejných rozpočtů a návaznost na systém národních účtů
 Problém alternativního vykazování statistiky veřejných rozpočtů
 Charakteristika rozpočtových příjmů, výdajů a deficitu
 Fiskální deficit a veřejný dluh podle ESA 95
 Analýza míry přerozdělení a vývoje vládního deficitu a veřejného dluhu
 Problém nezbytnosti reformy veřejných rozpočtů a její diskuse na národní i mezinárodní
úrovni (zejména v Evropské unii)
 Konvergenční program České republiky
REÁLNÁ A NOMINÁLNÍ KONVERGENCE
 Analýza reálné konvergence podle vývoje HDP na obyvatele
 Současná ekonomická úroveň a existující mezera v poměru k EU-25
 Problém omezenosti vypovídací schopnosti HDP na obyvatele v mezinárodních srovnáních
ekonomické úrovně a možnosti využití alternativních ukazatelů
 Rozlišení základních složek HDP a význam přesnější identifikace velikosti rozdílů úrovně
jednotlivých složek HDP pro stanovení oblastí vyžadujících rychlejší konvergenci
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Tempa růstu HDP v porovnání s vývojem reálného hrubého domácího důchodu
Vliv směnných relací na reálný důchod a dopad tohoto vlivu na vztahy makroekonomických
ukazatelů
Rozdíly v produktivitě práce (HDP na pracovníka) a míře zaměstnanosti
Analýza vývoje produktivity práce (HDP na pracovníka, resp. na odpracovanou hodinu) v
paritě kupní síly pro přiblížení mezery v úrovni produktivity práce
Analýza využití pracovních zdrojů pomocí ukazatelů podílu obyvatelstva v produktivním
věku, ekonomické aktivity obyvatelstva, míry zaměstnanosti a míry nezaměstnanosti
Identifikace příčin nedostatečného využití pracovních zdrojů
Vztah reálné a nominální konvergence
Analýza konvergence cenové a mzdové úrovně
Rozlišení cenové konvergence podle složek užití HDP pro identifikaci oblasti, v nichž lze
očekávat rychlejší tempo zvyšování cenové hladiny
Mezinárodní srovnání v rámci skupiny nových členských zemí a vůči starým členským
zemím EU
Srovnání úrovně jednotkových pracovních nákladů jako ukazatele cenové konkurenční
schopnosti
Srovnání měr inflace a hodnocení jejich přibližování k úrovni maastrichtských kritérií v
období od roku 1995, resp. srovnání úrovně cenových hladin a jejich přibližování k úrovni
EU-25
Analýza vlivu odlišných měr inflace, resp. vývoje měnových kurzů na přibližování
cenových hladin k úrovni zemí EU-25
Analýza vztahu a vzájemné podmíněnosti nominální a reálné konvergence
Příčiny a dopady určitého vývoje obou ukazatelů, zejména implikace vazby na
konkurenceschopnost vývojem jednotkových pracovních nákladů, mezd a platů
Problém nastavení měnového kursu (fixace parity koruny) vzhledem k euru, při vstupu do
třetí fáze EMU a důsledky pro konkurenceschopnost a hospodářskou politiku
Podrobnější rozklad nominální a reálné konvergence podle vybraných ukazatelů

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA
 Otevřenost české ekonomiky a obchodní integrace České republiky s EU v mezinárodním
srovnání a ve srovnání v čase
 Analýza vývoje vývozů a dovozů a bilance zahraničního obchodu
 Struktura zahraničního obchodu a její hodnocení
 Faktory ovlivňující vývozy a dovozy
 Dopady vývoje směnných relací a měnového kurzu na obchodní bilanci
 Význam zahraničního obchodu pro vnější rovnováhu
 Zahraniční obchod jako součást platební bilance
 Specifika vývoje zahraničního obchodu v tranzitivních zemích, resp. v zemích na odlišných
úrovních ekonomického rozvoje
 Statistika platební bilance, základní a odvozené ukazatele
 Složky platební bilance a jejich vztahy
 Zdroje dat pro analýzu složek platební bilance a jejich interpretace
 Běžný účet jako ukazatel vnější ne/rovnováhy a důsledku vnitřní nerovnováhy v ekonomice
 Dopady toků přímých zahraničních investic na vývoj složek platební bilance a další
ukazatele vnější rovnováhy
 Analýza a hodnocení monetární stability s využitím národních i mezinárodních
analytických pramenů a dat
 Význam a kvalita inflačních prognóz, plnění inflačního cíle, dopady monetární politiky na
hospodářský růst
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Měnová politika a vývoj měnového kurzu koruny po vstupu do EU
Monetární vývoj v eurozóně a podmínky vstupu do EMU
Význam analýzy potenciálního produktu pro formulaci a realizaci protiinflační politiky
Možnosti měření veličin potenciálního produktu a mezery výstupu, spolehlivost jejich
odhadů, hodnocení pozice ekonomiky v rámci cyklu
Postupné uzavírání mezery výstupu a potenciální poptávkové inflační tlaky
Pojetí veřejných rozpočtů a návaznost na systém národních účtů
Charakteristika rozpočtových příjmů, výdajů a deficitu
Fiskální deficit a veřejný dluh podle ESA 95
Analýza struktury veřejných výdajů v alternativním pojetí
Analýza míry přerozdělení a daňového zatížení ve sledovaných zemích v čase a v
mezinárodním srovnání
Hodnocení vývoje vládního deficitu a veřejného dluhu a klíčové faktory jejich nárůstu
Vyhodnocení příčin a implikací odlišné výše deficitů a dluhu v mezinárodním srovnání
sledovaných zemí
Nezbytnost reformy veřejných rozpočtů
Alternativní ukazatele používané k hodnocení vývoje na trhu práce a problém jejich
vypovídací schopnosti v mezinárodním srovnání a při srovnání v čase
Ukazatele ekonomické aktivity, zaměstnanosti a nezaměstnanosti a jejich strukturální
charakteristiky (demografické, vzdělanostní, odvětvové ad.)
Problém přetrvávajících nerovnováh na trhu práce
Vztah ukazatelů, resp. politik trhu práce a dalších hledisek (politik) v oblasti vnitřní a vnější
ne/rovnováhy

MĚNOVÁ INTEGRACE A KURZOVÉ RIZIKO
 Právní, ekonomické a politické aspekty zavádění jednotné evropské měny
 Odlišný dopad používání jednotné měny na různé subjekty
 Otázka sladěnosti hospodářských cyklů jednotlivých ekonomik
 Dopady zavedení eura na podniky na Slovensku
 Odhadování budoucího vývoje cenové hladiny
 Kvantitativní teorie peněz
 Úroky vázané na referenční úrokové sazby či inflaci
 Kalkulace výnosnosti zahraničních investic s ohledem na vývoj úroků a kurzu
 Finanční spekulace a měnová arbitráž
 Příčiny odlišností kurzového vývoje jednotlivých měn
 Fixní kurz versus floating
 Způsoby zajištění se proti kurzovému riziku s ohledem na strukturu cash flow a aktiv
podniku
 Riziko defaultu země
 Historie měnové integrace a desintegrace
 Důvody pro měnovou odluku
 Česko-slovenská měnová odluka
 Měnové odluky na území bývalé Jugoslávie
 Možnost měnových odluk v eurozóně
TEORIE A PRAXE ZDANĚNÍ
 Odlišnosti v přístupu ke zdanění v jednotlivých jurisdikcích
 Daňová konkurence
 Daňové ráje
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Transfer pricing
Vyhýbání se daním a daňové úniky
Lafferova křivka
Přesun daňového břemene
Daňová incidence
Vliv daní na ceny
Vývoj cen benzínu, nafty, cigaret a dalšího zboží s ohledem na různé daně
Srovnání investičních podmínek u nás a v zahraničí
Výhody a nevýhody investičních pobídek
Vývoj investičních pobídek
Vliv investic a daní na hospodářský růst
Efekt vytěsňování soukromých investic vládními půjčkami
Cla a protekcionismus
Celní politika EU
Netarifní bariéry zahraničního obchodu
Teorie komparativní výhody a vliv obchodních bariér na hospodářský růst

MEZINÁRODNÍ FINANČNÍ TRANSAKCE - VÝNOSY A RIZIKA
 Způsoby zajištění rizik
 Rizika zahraničně obchodních transakcí a způsoby jejich zajištění
 Nástroje střednědobého a dlouhodobého exportního financování
 Problémy odhadu výnosnosti zahraničního projektu, jeho rizika a efektivnost, otázky
repatriace zisků, institucionální aspekty a finanční problémy
 Bankovní záruka
 Zajištění kurzového rizika
 Komerční pojištění
 Finanční deriváty: opce, swapy, futures a jejich využitelnost
 Financování obchodních transakcí malých a středních podniků
 Financování zahraničních investic
 Vývoz služeb
 Důvody státní podpory exportu
 Institucionální zajištění, instrumentální systém podpory
 Exportní garanční a pojišťovací společnost, postavení a systém podpory vývozu
 Společné podmínky státem podpořených exportních úvěrů
 Specifické podmínky pro úrokově zvýhodněné financování v českých bankách
STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Ucelené přístupy ve sledování a vyhodnocování finančních a ekonomických veličin v
oblasti personálního managementu
 Práce s interním HR controllingem, návaznost na účetnictví a manažerské rozhodování
 Vypovídací schopnost sledovaných veličin a porovnání s lokální a mezinárodní „best
practice“
 Modely porovnávacích metod k vyhodnocování ekonomické efektivnosti HRM
 Získávání dat na trhu
 Práce s přímo a nepřímo měřitelnými veličinami
 Rozhodovací proces z hlediska datové základny
 Metodika nastavení standardů personálního controllingu v řízení podniků
 Metodologie nastavování systému personálního plánování
 Koncepce střednědobých a dlouhodobých personálních plánů
 Provázanost personálního plánování na strategické cíle podniku
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Metody korekce plánování v důsledku legislativních, daňových a dalších vnějších vlivů
Plánování z pohledu životních fází podniku
Role personálních a liniových manažerů v oblasti plánování
Metody personálního plánování v praxi
Řízení lidských zdrojů v období krize a ekonomických změn
Pohled na personální management v období fúzí a akvizic
Kritická místa personálního řízení v období změn a nejčastější chyby manažerů
Efektivní přístupy a systémová řešení krizového personálního managementu
Analýza personálního řízení a potenciálu podniku z pohledu akcionáře
Nejčastější rizika personálního řízení v období zásadních organizačních, legislativních a
finančních změn v podniku
Legislativní rámec procesu sociálního smíru
Odborové organizace, zaměstnanecké rady a další formy reprezentace zaměstnanců
Kolektivní smlouvy, vyšší kolektivní smlouvy a jednání tripartity z pohledu časových cyklů
Nejčastější chyby v reálné praxi a „best practice“
Kolektivní vyjednávání jako hybná síla sociálního smíru
Zaměstnanecká reprezentace ve světě a systémy v EU
Manažerské přístupy k řešení otázky kolektivního vyjednávání
Řešení krizových situací
Pohled na nejnovější organizační a ekonomické přístupy k řízení lidských zdrojů z pohledu
maximalizace efektivnosti společnosti, zaměření na core business, důsledky zrychlování
vývojových etap života podniku
Globální HR management - dopady nadnárodního řízení podniku v oblasti HRM
Základní kalkulace finanční efektivnosti outsourcingu, interim managementu a dalších
metod; vnímání širších souvislostí a dlouhodobých výhod/nevýhod z pohledu udržitelného
rozvoje podniku
Změny vnímání podniků v posledních letech – SRC (Social Responsible Company),
diverzity management, Green Company, Trade Fair Company a další pohledy
Změna pojetí vnímání podniku, globální fenomén a finanční důsledky
Nové náklady vynakládané na image a vnímání podniku
Role personálního manažera v nově nadcházejícím období, participace na budování
strategie interní a externí komunikace jako ekonomického nástroje; časté omyly, které v
této oblasti připravují podniky o konkurenční výhodu

PROCESNÍ MARKETING MANAGEMENT
 Řízení procesu transakčního marketingu v podniku
 Typologie transakcí v EU na státních, firemních a spotřebitelských trzích a jejich řízení
 Moderní trendy procesu transakčního marketingu v podniku
 Nízkonákladové metody transakčního marketingu v podniku
 Řízení procesu relačního marketingu v podniku
 Typologie relací v EU v jednotlivých prostředích a na jednotlivých trzích
 Moderní trendy procesu relačního marketingu v podniku
 Nízkonákladové formy procesu relačního marketingu v podniku
 Řízení procesu marketingu konkurence a konkurenceschopnosti v podniku
 Moderní trendy marketingu konkurence a 7 konkurenčních sil v podniku
 Pojetí slova konkurenceschopnost a podnik
 Nízkonákladové formy procesu marketingu konkurence a konkurenceschopnosti
 Proces marketingu konkurence a konkurenceschopnosti a jeho controllingové řízení
 Řízení marketingového inovačního a inovativního procesu v podniku
 Moderní trendy marketingového inovačního a inovativního procesu v podniku
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Marketingové procesy a projekt
Prosperita EU (marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost – vyšší prosperita)
v podniku
Řízení procesu marketingového výzkumu v podniku
Moderní trendy procesu marketingového výzkumu v podniku
Nízkonákladové formy procesu marketingového výzkumu v podniku
Marketing management a controlling marketingových procesů v podniku
Synergie při řízení marketingových procesů v podniku
Synergie při řízení marketingových a dalších procesů v podniku

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
 Základní východiska koncipování přístupu společenské odpovědnosti, její definice
 Vztah společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje společnosti
 Zaměření činnosti, zakotvení CSR
 Vývoj společenské odpovědnosti a její konkurenční koncepty (historický vývoj CSR,
kritika a obhajoba CSR, konkurenční koncepty, Corporate Social Performance)
 Výhody zapojení se do aktivit společensky odpovědného chování (identifikace výhod)
 Investiční rozhodování kombinující finanční (ekonomické) faktory s faktory sociálními a
environmentálními; vztah k dlouhodobé udržitelnosti firmy
 Schopnost firmy reagovat na environmentální a sociální otázky jako ukazatel vyspělosti
firmy a kvality managementu; vazba na rizikovost a ekonomickou výhodnost investice
 Business Leaders Forum jako platforma společensky odpovědného podnikání manažerů
působících v předních českých i světových firmách s cílem pomáhat šíření dobré praxe;
příklady zahraničních podniků i příklady z ČR
 Aspekty ekonomického, environmentálního a sociálního pilíře; vazby mezi jednotlivými
pilíři
 Vliv environmentální a sociální výkonnosti podniku na jeho ekonomickou výkonnost
 SA 8000 (mezinárodní norma celosvětově uznávaná jako referenční norma pro zlepšování
pracovních podmínek)
 AA 1000 (norma, jejímž cílem je vytvořit strukturu pro politiku společenské odpovědnosti,
dialog mezi zainteresovanými stranami, sociální, etické a environmentální účetnictví, audit
a reporting a profesionální výcvik; přispívá k posilování důvěryhodnosti organizací)
 GRI (směrnice pro reporting udržitelného rozvoje)
 ISO 26000 (průvodce společenskou odpovědností pro společnosti a organizace ze
soukromého i veřejného sektoru)
 Kompetenční rámec společensky odpovědného podnikání pro řídící pracovníky, vzorce
chování
 Úloha sociálních partnerů při realizaci aktivit společenské odpovědnosti
 Komunikace společensky odpovědných aktivit
 Environmentální reporting, reporting udržitelného rozvoje podniku
 Zkušenosti s komunikací společensky odpovědných aktivit v ČR a ve svět
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Seminární blok II
FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKU
 Způsoby řízení pracovního kapitálu - konzervativní a rizikový přístup
 Pracovní kapitál a ziskovost podniku
 Likvidita a zadluženost podniku
 Hodnocení finančního zdraví podniku jako komplexního ukazatele výkonnosti
 Pyramidové rozklady ukazatelů a vliv jednotlivých složek aktiv a financování na komplexní
výkonnost
 Důležitost tvorby cash-flow, krátkodobý finanční plán, problémy nedostatku likvidity v
konkrétním podniku; možný nedostatek tvorby cash-flow ve vztahu k řízení pracovního
kapitálu
 Vliv kapitálové struktury na výkonnost podniku a s ní spojené náklady kapitálu podniku
 Vztah mezi hodnotou podniku a jeho náklady kapitálu
 Modifikace kapitálové struktury – náklady a přínosy
 Tvorba hodnoty pomocí fúze nebo akvizice
 Fúze ve vybraném průmyslovém sektoru
 Vertikální a horizontální fúze a akvizice a jejich přínos
 Principy oceňování podniků
 Metody oceňování podniků
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Nastavování strategie rozvoje a vzdělávání zaměstnanců (personální development)
 Provázanost podnikové strategie a cílů a personálního rozvoje
 Praktické metody plánování, rozpočtování a realizační metody v oblasti personálního
rozvoje
 Provázanost personálního plánování, obsazování pozic, kariérového rozvoje a
dlouhodobých strategických cílů podniku
 Práce s potenciálním trhem práce (školy, učební obory a další)
 Optimalizace struktury udržitelného rozvoje zaměstnanců s maximálně možným
hospodářským efektem
 Identifikace klíčových zaměstnanců
 Rozvojové programy pro manažery, experty, „high potentials“, absolventy, trainee a další
zájmové skupiny
 Provázanost osobního hodnocení na individuální rozvojové plány - nejčastější chyby
manažerů, „best practice“, modelace praktických případů
 Retenční rozvojové programy jako prostředek k udržení klíčových osob
 Dopady organizačních změn a externích faktorů na realizaci dlouhodobých rozvojových
aktivit
 Pohled akcionáře na udržitelný personální rozvoj v podniku
 Obecné přístupy v jednotlivých obdobích, faktory ovlivňující role personálního a liniového
managementu
 Rozhraní „vykonavatele a strategického partnera“
 Udržení a rozvoj interního know-how podniku, učící se organizace, rozvoj jako podniková
kultura; „best practice“ na českém a mezinárodním trhu
 Od osobního hodnocení k osobním rozvojovým plánům
 Interní stáže, koučink, mentoring, interní lektorování a další metody
 Projektové řízení jako forma individuálního i skupinového rozvoje
 Metody měření výkonu jednotlivce a týmů; formy realizace a souvislosti
 Osobní hodnocení versus kariérový růst, odměňování a osobní rozvoj
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Práce se zpětnou vazbou, komunikace změn, konflikt management a reálné aspekty
multikulturálního prostředí
Nástroje osobní motivace z pohledu manažera a z pohledu podřízeného
Rizika výkonového managementu, nejčastější chyby manažerů, „best practice“
Assessment a development centra jako záruka vysoké kvality výběru a rozvoje
zaměstnanců
Základní diferenciace – personální rozvoj a trénink
Porovnání forem tréninku a rozvoje z pohledu praktické realizace, účinnosti a finanční
efektivnosti; rozdíly v jednotlivých odvětvích a etapách
Centralizace procesů a její důsledky v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů
Interní univerzity, firemní školy a učňovské školství v reálné praxi
Metody měření efektivnosti vzdělávání a tréninku zaměstnanců
Návratnost prostředků na rozvoj zaměstnanců (reálná finanční modelace efektů)
Základní metody používané v praxi měření potenciálu jednotlivce a skupin
Osobní diagnostika (IQ, EQ, manažerský potenciál a další)
Časté komerční metody – principy a reálné užití (THOMAS, GARUDA, HOGAN a další),
včetně práce s výstupy
Základy typologie pro manažery versus osobní dojem; identifikace rizik a potenciálu
Diagnostika skupin – rizikové faktory, sociomapy a další; porovnání rizik a přínosů,
nejčastější manažerské chyby

MARKETINGOVÁ VÝKONNOST PODNIKŮ
 Jak měřit a controllingově sledovat efektivnost a účelnost podnikové reklamy na
jednotlivých médiích
 Jak měřit a controllingově sledovat efektivnost a účelnost podnikových informačních
kampaní
 Jak měřit a controllingově sledovat efektivnost a účelnost podnikových
propagačních kampaní na jednotlivých mediích
 Jak sledovat a měřit výkon a výkonnost životního cyklu marketingové nabídky produktu
 Jak sledovat a měřit výkon a výkonnost publicity podniku
 Jak sledovat a měřit výkon a výkonnost marketingových vztahů podniku
 Jak sledovat a měřit výkon a výkonnost reputace podniku
 Jak sledovat a měřit výkonnost lobbingu podniku
 Jak sledovat a měřit výkon a výkonnost sponzoringu podniku
 Kde je tenká hranice mezi výkonným marketingovým výzkumem a průmyslovou špionáží
 Marketingový controlling marketingových procesů podniku
 Marketingový controlling marketingových projektů podniku
 Měření výkonnosti výrobkového média produktu
 Měření informačního výkonu a výkonnosti obalů produktů
 Srovnávání efektivnosti reklamy na jednotlivých typech billboardů
 Srovnávání efektivnosti reklamy na jednotlivých nosičích v metru
 Srovnávání efektivnosti reklamy na jednotlivých typech masmedií
 Moderní metody v měření výkonu marketingových procesů
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SEMINÁRNÍ BLOK (MBA, ZAHÁJENÍ STUDIA 10/2015)
Studijní program: Master of Business Administration (MBA)
Specializace: Všechny oborové specializace
Typ modulu: Seminární blok (SB)
Seminární práce: Ano
Výukový jazyk: Čeština
Počet kreditů (K1): SB 20K
Pokyny a tematické okruhy SP: Seminární blok je ukončen seminární prací na studentem
vybrané téma (Oborový blok), včetně její obhajoby.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategická analýza vybrané organizace
Tvorba strategie v podniku
Implementace strategie v podniku
Strategie organizace v mezinárodním kontextu
Důvody pro zavádění systému řízení kvality a jeho přínosy
Řízení legislativních požadavků v managementu
Pracovní prostředí a infrastruktura v managementu
Návrh a vývoj v systému řízení kvality
Management rizik
Rizika v projektu
Způsoby ošetření rizik
Krizové řízení v akutní fázi krize
Krize jako příležitost
Lidský faktor v managementu
Personální controlling
Společenská odpovědnost podniku
Řízení kariéry
Podniková kultura
Vnější podmínky pro zavádění a používání ICT
Užitky ICT pro podnik a strategie podniku
Zavádění ICT do podniku a organizací
Interní audity
Inovace jako systém a tvůrce hodnoty
Inovační proces a plánování inovace
Financování inovací
Inovace v alternativních business modelech
Inovační řešení společenských výzev
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SEMINÁRNÍ BLOK (MBA – PODNIKOVÁ EKONOMIKA, ZAHÁJENÍ STUDIA
10/2013)
Studijní program: Master of Business Administration (MBA) – Podniková ekonomika
Specializace: Všechny oborové specializace
Typ modulu: Seminární blok (SB)
Seminární práce: Ano
Výukový jazyk: Čeština
Počet kreditů (K1): SB I 10K
Pokyny a tematické okruhy SP: Seminární blok je ukončen seminární prací na studentem
vybrané téma, včetně její obhajoby.
EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ
 Obsahově je seminární práce (SP) založena na srovnání České republiky s další členskou
zemí EU (AT, BE, CY, BG, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LV, LT, NL,
PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK) ve stanovené tematické skupině strukturálních ukazatelů
(inovace, ekonomická reforma, sociální koheze, životní prostředí).
 Studenti volí téma SP dle vlastního uvážení s tím, že tematická okruh SP je stanoven dle
následujícího vzoru: "Vývoj a hospodářsko politické souvislosti v oblasti xxx - srovnání ČR
a členské země EU xxx". Přitom oblasti jsou následující: 1. Inovace, 2. Ekonomická
reforma, 3. Sociální koheze, 4. Životní prostředí. Z daných oblastí si student vybírá jeden
z ukazatelů, viz:
http://ec.europa.eu/eurostat
 Student si název může upravit podle zaměření práce.
 Práce by měla být problémově orientována.
 Povinným základním pramenem je databáze EUROSTAT: Structural Indicators, kdy další
prameny student vyhledává podle konkrétního zaměření práce, a jsou uváděny v SP.
 Struktura seminární práce z Hospodářské politiky: 1. Srovnání zemí a vývoje v čase ve
skupině ukazatelů General background a hodnotící komentář. 2. Srovnání zemí a vývoje v
čase ve stanovené skupině strukturálních ukazatelů a hodnotící komentář. 3. Hospodářsko
politická reflexe ve stanovené tematické oblasti strukturálních makroekonomických
ukazatelů (strategie Evropa 2020) – komentář k aktuálnímu dokumentu v dané oblasti, který
hodnotí přijatá či předpokládaná opatření z hlediska dosaženého stavu (vývojových trendů)
analyzovaných v bodě 2 a z hlediska naplnění cílů strategie Evropa 2020. 4. Po analytické
části již na základě konkrétních čísel a zjištění a formulovat závěry a doporučení.
 Příklady cílů práce jsou: nalezení příčin (například vysoké nezaměstnanosti), zhodnotit
(udržitelnost vysokého tempa růstu), zjistit (jak minimální mzda ovlivňuje zaměstnanost),
prozkoumat vliv (pohybu úrokových měr na HDP), připravit argumenty pro rozhodování o
HP opatření, doporučit postupy při řešení apod.
PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ
 Zákon o obchodních korporacích
 Založení obchodní korporace
 Orgány obchodní korporace a pravidla jejich jednání
 Podnikatelská seskupení
 Zrušení a zánik obchodní korporace
 Závazkové vztahy a jejich zajištění
PSYCHOLOGIE
 Teorie osobnosti – jejich srovnání a možné praktické využití v podnikové praxi
 Osobnost - osobnost manažera (řídicí styly, muži a ženy v manažerských funkcích)
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Osobnost - poznání uchazeče při přijímacím pohovoru (poznávání druhých)
Úspěšná osobnost (osobnostní charakteristiky, motivace)
Konflikty - konflikty na pracovišti (příčiny, důsledky, jejich zvládání a řešení)
Frustrace a deprivace (příčiny frustrace v pracovním procesu, její zvládání)
Zátěž - stres (druhy zátěže, metody zvládání zátěže)
Motivace a stimulace pracovníků (analýza současného stavu v podniku, návrhy řešení)
Psychologické a sociologické souvislosti flexibility práce (pohled firmy, pracovníka)
Média a jejich vliv na člověka (spotřební chování, motivace spotřebitele, psychologie
reklamy)
Komunikace (verbální, neverbální, sociální komunikace)

SOCIOLOGIE
 Pracovní skupina
 Pracovní tým / mezinárodní pracovní tým
 Organizační kultura české firmy / mezinárodní firmy
 Práce
 Média
 Sociální diferenciace, moc, prestiž, bohatství, autorita
 Morálka, hodnoty, svědomí
 Harmonizace práce a rodinného života
 Úspěšná prezentace
 Organizace a komunikace (image, PR, dobrá pověst)
 Mobbing, bossing a další negativní sociální jevy
 Závislosti – fenomén současnosti
MANAGEMENT KVALITY
 Zásady kvality
 Důvody pro zavádění systému řízení kvality a jeho přínosy
 Univerzálnost norem pro řízení kvality
 Procesní řízení jako nosný prvek systému managementu kvality
 Dokumentace v systému řízení kvality
 Příručka kvality – její obsah a přínos
 Odpovědnost managementu v systému řízení kvality
 Přezkoumání vedením
 Představitel vedení
 Řízení legislativních požadavků v systému managementu kvality
 Určení pravomocí a odpovědností v systému řízení kvality
 Lidské zdroje v systému řízení kvality a jejich kvalifikace
 Pracovní prostředí a infrastruktura v systému řízení kvality
 Obchodní proces a požadavky systému řízení kvality
 Návrh a vývoj v systému řízení kvality
 Nakupování v systému řízení kvality
 Výroba a poskytování služeb v systému managementu kvality
 Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb
 Metrologie v systému řízení kvality
 Měření a analýzy v systému řízení kvality
 Hodnocení spokojenosti zákazníka v systému řízení kvality
 Interní audity
 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření
 Total Quality Managemen,
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EFQM Model Excelence

PODNIKOVÁ KULTURA
 Podniková kultura (dále PK), její systém a mechanismy (vymezení PK jako sociálně
referenčního systému, kulturologické pojetí firmy a objasnění vnitřní a vnější vazby mezi
kulturou a managementem a podnikovou a národní kulturou, analytický model PK, jeho
struktura a funkce, organizační identita)
 Klasifikace PK (klasifikace formulované podle kulturních kategorií ve zvoleném
systémovém rámci, ve vztahu k organizační struktuře, ve vztahu k vlivu prostředí a reakcí
organizace na prostředí, ve vztahu k efektivnosti organizace, ve vztahu k fázi vývoje
organizace, ve vztahu k chování organizace, klasifikace patologických obsahů kultury
organizace)
 Vybrané metodologické přístupy zkoumání PK (diagnostika PK, volba diagnostických
nástrojů)
 Soubor formálních a neformálních vzorů a hodnot ovlivňujících chování zaměstnanců
 Orientace a přístup podnikového managementu ve střetu národní a PK
 Vliv organizačních kultur na chování firem v mezinárodním kontextu
 Analýza slabé a silné PK (faktory diferenciace PK mezi organizacemi, problematika
existence více kultur v jednom podniku jako vzájemně si konkurujících vlivů, vytváření a
uplatňování etických standardů a kodexů)
 Význam působení PK (význam PK v produktivitě týmové práce, v organizačním systému
podniku a jeho celkové filozofii, změna PK a specifika obtížnosti změny v rozdílných
typech organizací, postupy nutné k úspěšné změně PK a nabídka alternativních přístupů ke
změně s využitím možností volby)
 Specifika a problémy PK v současných (českých) podmínkách
 Učící se organizace (vymezení procesu učení, styl učení, koncept učící se organizace,
emoční klima v organizaci)
MANAGEMENT RIZIK
 Management rizik (členění rizik, základní procesy členění rizik, normy a předpisy pro řízení
rizik, přijatelné riziko a jeho stanovení)
 Procesy managementu rizik (procesy podle různých přístupů, specifika, základní kroky
jednotlivých procesních kroků)
 Přístupy k řízení rizik ve firmách (druhy managementu rizik, začlenění managementu rizik
do firem, přístupy k managementu firem – modely BCM, ERM, IPR, atd.)
 Metody identifikace rizik (přehled metod, jejich princip a využitelnost, požadavky na
vyjádření rizika, vznik rizik, zdroje selhání, katalog rizik)
 Ohodnocení rizik (kvalitativní a kvantitativní metody ohodnocení rizik, specifika, klady a
zápory jednotlivých metod)
 Způsoby ošetření rizik (strategie ošetření rizik a vhodné nástroje, doplňková rizika, náklady
na ošetření rizik, preventivní a relativní nástroje ošetření rizik)
 Lidský faktor v managementu rizik (příčiny selhání lidského faktoru, práce s lidským
faktorem – ošetření příčin selhání lidského faktoru)
 Rizika v projektu (identifikace rizik projektu, ohodnocení rizik, ošetření rizik, řízení rizik v
průběhu realizace projektu, techniky a metody řízení rizik v projektech)

ICT STRATEGIE
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Vnější podmínky pro zavádění a používání ICT (globalizace, rozvoj výměny zboží a
informací, nová odvětví a nové technologie, změny v řízení, změny na pracovním trhu,
sledování a podpora rozvoje ICT, ukazatele rozvojového programu Europe 2020)
Informační systém a technologie (charakteristiky a kategorizace informačních systémů,
MRP, ERP, CRM, SCM, HCM, PDM, PLM, e-commerce, DMS, BI, CMS, MIS, DSS,
architektura informačních systémů, technologie, přístupy k tvorbě informačních systémů,
náklady na ICT)
Užitky ICT pro podnik a strategie podniku (poslání podniku, vize podniku, ICT podpora
znalostního podniku, outsourcing, plánování a měření výkonových ukazatelů, využití a
zavedení metody vyvážených ukazatelů, corporate governance, ICT jako nástroj propojení
podniku s okolím, inovace, vztah na společenskou odpovědnost firem, Bostonská matice,
Porterův model)
Zavádění ICT do podniku a organizací (rozhodování o zavedení nebo změně ICT,
charakteristika ICT projektů, metodiky a standardy projektového řízení, plánování a měření
užitků z ICT, příklady zahraničních rozvojových programů ve veřejné správě, řízení kvality
software, testování software, nejistota při zavádění ICT, rizika při zavádění ICT,
modelování, vyhodnocení projektů zavádění informačních systémů, teorie omezení a její
uplatnění, SaaS, open source, trh informačních systémů, metodiky dodavatelů informačních
systémů, služby dodavatelů informačních systémů, podpora ICT a provozování)

FINANČNÍ MANAGEMENT
 Výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků) a
analýza systémových vazeb mezi nimi
 Nestandardní zdroje dat pro finanční analýzu, jejich informační přínos a významnost
 Externí a interní finanční analýza
 Poměrové ukazatele rentability založené na různých kategoriích hospodářského výsledku,
jejich ekonomický smysl a vzájemný vztah
 Pyramidové struktury poměrových ukazatelů, principy jejich konstrukce a jejich praktický
význam
 Technické versus fundamentální přístupy k analýze trhu cenných papírů
 Zhodnocení klasických přístupů ke komplexní charakteristice finančního zdraví firmy
(bankrotní a bonitní predikční modely)
 Optimalizace kapitálové struktury podniku
 Fúze a/nebo akvizice společností
 Inovace v podniku (dopad na ziskovost a na trh)
 Trh státních dluhopisů po vypuknutí ekonomické a finanční krize posledních let
 Burza
 Nástroje finančního trhu
 Finanční plánování
 Investiční rozhodování
 Řízení pracovního kapitálu
 Stanovení hodnoty podniku
MARKETING
 Analýza demografického prostředí daného trhu
 Analýza marketingově významného ekonomického prostředí daného trhu
 Analýza technologického prostředí
 Analýza politického a právního prostředí podstatného pro marketingovou orientaci
 Analýza kulturně sociálního prostředí daného trhu
 Analýza mikroprostředí vybraného subjektu
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Podstatné složky vnitřního marketingového informačního systému daného subjektu
Možnosti marketingového zpravodajství (z hlediska daného subjektu)
Návrh marketingového výzkumu pro řešení určitého problému
Psychologické faktory spojené se spotřebním chováním vůči určité kategorii produktů
Průběh kupního rozhodování spotřebitelů spojený s určitou oblastí spotřebního zboží
Možnosti demografických kritérií při segmentaci vybraného trhu
Možnosti etnografických a fyziografických kritérií při segmentaci vybraného trhu
Možnosti geografických kritérií při segmentaci vybraného trhu
Sociální stratifikace a segmentace trhu
Segmentace podle životního stylu a segmentace podle osobnosti
Proces výběru cílového segmentu a návrh marketingové orientace
Hlavní možnosti a specifika marketingové orientace daného subjektu
Možnosti vybraného marketingového nástroje
Nástroje marketingu s přímou zpětnou vazbou a CRM
Potenciál marketingu vztaženého k sociálním problémům (Cause related marketing)
Charakteristika (analýza) marketingového makroprostředí a jeho dopad na volbu nástrojů
marketingu
 Charakteristika (analýza) marketingového mikroprostředí a jeho dopad na volbu
marketingových nástrojů
 Analýza konkurence z pohledu vybrané společnosti z hlediska vybraných marketingových
nástrojů
 Analýza trhu z hlediska účinnosti vybraných marketingových nástrojů
 Obsahová analýza marketingové komunikace
 Ovlivňování kupního rozhodovacího procesu vybranými marketingovými nástroji
 Hodnocení marketingové komunikace - vybraného nástroje komunikačního mixu
 Volba cenové strategie vybraného produktu
 Návrh marketingového mixu nového výrobku
 Adaptace marketingové strategie v mezinárodním prostředí
 Faktory ovlivňující formu vstupu na mezinárodní trh
 Analýza zvoleného zahraničního trhu
 Implementace procesů strategického marketingového řízení v prostředí malé firmy
 Využití online nástrojů jako součást firemní marketingové strategie
 Nízkonákladové metody marketingu a jejich efektivní využití pro malé firmy a
mikropodniky
 Vybraný typ marketingového výzkumu (výrobkový, cenový, distribučních cest,
komunikace)
 Charakteristika služeb poskytovaných zákazníkům
 Zavádění nového výrobku na trh
 Marketingové strategie mezinárodních firem
 Spotřebitelské soutěže, jejich výhody a úskalí
 Rozbor a vyhodnocení konkrétní integrované marketingové komunikační kampaně
 Guerilla marketing a možnosti jeho využití na českém trhu
 Přímý marketing a jeho vnímání mezi českými spotřebiteli
 Využití neverbálních prostředků v komunikaci
 Plán mediální kampaně
 Etika v mediální komunikaci
 Bezpečnost na internetu
 Nová média
MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Systém personální práce v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
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Personální politika v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Role vedoucích pracovníků, zejména pak liniových manažerů v personální práci v
organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Systém získávání pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Systém výběru pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Praxe propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti v organizaci - ve světle teorie
(správných postupů)
Systém hodnocení pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení), resp.
návrh na vytvoření systému hodnocení pracovníků v organizaci
Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Moderní systémy řízení pracovního výkonu
Metody hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
Vytváření motivačního programu organizace
Popis mzdového systému organizace (tarifní soustava, pohyblivé složky mzdy)
Systém poskytování zaměstnaneckých výhod
Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci
Vytváření zdravých pracovních vztahů (mobbing, bossing)
Odbory, kolektivní vyjednávání a jeho význam pro sociální rozvoj pracovníků
Personální controlling
Personální plánování
Krizový personální management
Společenská odpovědnost podniku
Řízení kariéry
Talent management

SEMINÁRNÍ BLOK (MBA – MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ, ZAHÁJENÍ
STUDIA 10/2013)
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Studijní program: Master of Business Administration (MBA) – Management zdravotnictví
Specializace: Všechny oborové specializace
Typ modulu: Seminární blok (SB)
Seminární práce: Ano
Výukový jazyk: Čeština
Počet kreditů (K1): SB I 10K
Pokyny a tematické okruhy SP: Seminární blok je ukončen seminární prací na studentem
vybrané téma, včetně její obhajoby.
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
 Pojetí sociální politiky, základní principy sociální politiky, funkce a cíle sociální politiky
 Souvislosti sociální a hospodářské politiky, nástroje sociální politiky
 Zdravotní politika jako součást sociální politiky (východiska zdravotní politiky, systém
zdravotní péče a úloha státu v něm, zdravotnictví v tržním hospodářství)
 Historický vývoj zdravotního pojištění, modely statutárního zdravotního pojištění
 Principy zdravotního pojištění v ČR, pojistné produkty ve zdravotním pojištění
 Pojistné na zdravotní pojištění, pojistné plnění ve zdravotním pojištění
 Správa a provozování zdravotního pojištění
 Tvorba rezerv ve zdravotním pojištění
 Zajištění ve zdravotním pojištění
PRÁVO VE ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 Právní předpisy upravující poskytování zdravotních služeb
 Právní odpovědnost lékaře
 Některé trestné činy související s výkonem lékařského povolání
 Občanskoprávní odpovědnost provozovatele zdravotnického zařízení
 Správní odpovědnost provozovatele zdravotnického zařízení
 Pracovněprávní odpovědnost zdravotnických pracovníků
 Disciplinární odpovědnost lékařů, stomatologů a farmaceutů vůči profesním komorám
 Zdravotní služby a zdravotní péče, oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 Postavení pacienta a jiných osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
postavení poskytovatele, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v
souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
 Zdravotnická dokumentace, národní zdravotnický informační systém
 Fakultní nemocnice a centra vysoce specializované péče
 Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, nakládání s odejmutými částmi lidského
těla, tělem zemřelého, postup při úmrtí a pitvy
 Řešení stížností v oblasti zdravotních služeb
 Kontrolní činnost ve zdravotnictví
 Správní delikty na úseku poskytování zdravotních služeb
 Poskytování zdravotnické záchranné služby – dále ZZS (charakteristika ZZS, součinnost
poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytování ZZS, poskytovatelé ZZS, financování
ZZS, působnost ministerstva zdravotnictví a krajů na úseku poskytování ZZS, správní
delikty na úseku ZZS)
 Právní úprava specifických zdravotních služeb
 Posudková péče a lékařské posudky, pracovně-lékařská služba
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Posuzování nemocí z povolání
Správní delikty na úseku poskytování specifických zdravotních služeb

KOMUNITNÍ PRÁCE
 Východiska a cíle KP, typy komunit
 Historie a vývoj KP (v ČR a v zahraničí)
 Principy a cílová skupina KP (zásady práce s jednotlivcem, se skupinami a s komunitou,
cílová skupina KP: obyvatelstvo určitého regionu, etnické minority, přistěhovalci,
bezdomovci, psychiatričtí pacienti, riziková mládež, delikventní jedinci, problémové
rodiny)
 Postavení komunitního pracovníka (poslání, kompetence a vzdělání, principy, rizika a
limity práce komunitního pracovníka)
 Jak motivovat lidi ke spolupráci v komunitě, strategie komunitní práce – jednání,
vyjednávání, participace v KP
 Proces KP (zjišťování a analýza potřeb, sociální potřeby a jejich druhy, plánování, realizace
plánu a vyhodnocení, komunitní projekt, ukazatele dobrého komunitního projektu: rozvoj
zaujetí a zájmu lidí, otevírání nových rozměrů lidem a skupinám lidí, posílení a pomoc v
uvedení věcí do pohybu)
 Komunitní plánování sociálních služeb (sociální ekonomika, zapojení různých aktérů,
účastníci procesu – uživatel, poskytovatel, zadavatel, veřejnost)
 Principy a zásady plánování soc. služeb v ČR (triáda, rovnost, skutečné potřeby, dohoda,
cyklické opakování apod.)
 Popis současného stavu a tvorba komunitního plánu (mapování současného stavu,
zjišťování potřeb a jeho zásady, techniky zjišťování, komunitní plán rozvoje sociálních
služeb – cíl, struktura, monitoring procesu)
 Financování (vícezdrojové financování, strukturální fondy EU, fundraising, sociální
ekonomika)
 Postup v procesu komunitního plánování v ČR (fáze procesu komunitního plánování –
analytická, strategická, realizační, poslání a vize, zajištění politické podpory procesu, řízení
procesu a organizační struktura - koordinátor, metodické vedení, pracovní skupiny)
MANAGEMENT KVALITY VE ZDRAVOTNICTVÍ A V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Ve zdravotnictví:
 Kvalita obecně (definice kvality, modely a modelování kvality zdravotnických služeb)
 Indikátory kvality zdravotnických služeb (indikátory kvality výsledků procesů a
podprocesů zdravotnických služeb, významné faktory kvality výsledků jednotlivých
procesů a podprocesů, analýza vlivu významných faktorů procesů a podprocesů na
jednotlivé indikátory kvality a jejich výsledky)
 Modelování řízení kvality zdravotnických služeb (procesy a činnosti řízení kvality
zdravotnických služeb)
 Manažerství kvality zdravotnických služeb (totální management kvality)
 Systémy manažerství kvality ve zdravotnických organizacích (systémový přístup a metody
5 S, systém manažerství kvality podle ISO/IWA 9001:2000 a tvorba příruček kvality,
EFQM model excelentnosti a metoda 6 sigma)
 Akreditace a standardy (definice akreditace, účel akreditace, zásady akreditace, definice
standardů, typy standardů)
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Kontrola kvality zdravotních služeb

V sociálních službách:
 Sociální služby (teorie a specifika sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb,
nestátní neziskové organizace)
 Zajišťování kvality v sociálních službách (systémy managementu kvality v sociálních
službách, akreditace)
 Standardy kvality sociálních služeb (standardy kvality a zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, specifické požadavky při zavádění standardů ve službách pobytových,
terénních a ambulantních, specifické požadavky při zavádění standardů podle druhu
sociálních služby - sociální poradenství, sociální péče, sociální prevence)
 Kontrola kvality sociálních služeb
MANAGEMENT RIZIK
 Management rizik (členění rizik, základní procesy členění rizik, normy a předpisy pro řízení
rizik, přijatelné riziko a jeho stanovení)
 Procesy managementu rizik (procesy podle různých přístupů, specifika, základní kroky
jednotlivých procesních kroků)
 Přístupy k řízení rizik ve firmách (druhy managementu rizik, začlenění managementu rizik
do firem, přístupy k managementu firem – modely BCM, ERM, IPR, atd.)
 Metody identifikace rizik (přehled metod, jejich princip a využitelnost, požadavky na
vyjádření rizika, vznik rizik, zdroje selhání, katalog rizik)
 Ohodnocení rizik (kvalitativní a kvantitativní metody ohodnocení rizik, specifika, klady a
zápory jednotlivých metod)
 Způsoby ošetření rizik (strategie ošetření rizik a vhodné nástroje, doplňková rizika, náklady
na ošetření rizik, preventivní a relativní nástroje ošetření rizik)
 Lidský faktor v managementu rizik (příčiny selhání lidského faktoru, práce s lidským
faktorem – ošetření příčin selhání lidského faktoru)
 Rizika v projektu (identifikace rizik projektu, ohodnocení rizik, ošetření rizik, řízení rizik v
průběhu realizace projektu, techniky a metody řízení rizik v projektech)
PODNIKOVÁ KULTURA
 Podniková kultura (dále PK), její systém a mechanismy (vymezení PK jako sociálně
referenčního systému, kulturologické pojetí firmy a objasnění vnitřní a vnější vazby mezi
kulturou a managementem a podnikovou a národní kulturou, analytický model PK, jeho
struktura a funkce, organizační identita)
 Klasifikace PK (klasifikace formulované podle kulturních kategorií ve zvoleném
systémovém rámci, ve vztahu k organizační struktuře, ve vztahu k vlivu prostředí a reakcí
organizace na prostředí, ve vztahu k efektivnosti organizace, ve vztahu k fázi vývoje
organizace, ve vztahu k chování organizace, klasifikace patologických obsahů kultury
organizace)
 Vybrané metodologické přístupy zkoumání PK (diagnostika PK, volba diagnostických
nástrojů)
 Soubor formálních a neformálních vzorů a hodnot ovlivňujících chování zaměstnanců
 Orientace a přístup podnikového managementu ve střetu národní a PK
 Vliv organizačních kultur na chování firem v mezinárodním kontextu
 Analýza slabé a silné PK (faktory diferenciace PK mezi organizacemi, problematika
existence více kultur v jednom podniku jako vzájemně si konkurujících vlivů, vytváření a
uplatňování etických standardů a kodexů)
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Význam působení PK (význam PK v produktivitě týmové práce, v organizačním systému
podniku a jeho celkové filozofii, změna PK a specifika obtížnosti změny v rozdílných
typech organizací, postupy nutné k úspěšné změně PK a nabídka alternativních přístupů ke
změně s využitím možností volby)
Specifika a problémy PK v současných (českých) podmínkách
Učící se organizace (vymezení procesu učení, styl učení, koncept učící se organizace,
emoční klima v organizaci)

FINANČNÍ MANAGEMENT
 Výkazy finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků) a
analýza systémových vazeb mezi nimi
 Nestandardní zdroje dat pro finanční analýzu, jejich informační přínos a významnost
 Externí a interní finanční analýza
 Poměrové ukazatele rentability založené na různých kategoriích hospodářského výsledku,
jejich ekonomický smysl a vzájemný vztah
 Pyramidové struktury poměrových ukazatelů, principy jejich konstrukce a jejich praktický
význam
 Technické versus fundamentální přístupy k analýze trhu cenných papírů
 Zhodnocení klasických přístupů ke komplexní charakteristice finančního zdraví firmy
(bankrotní a bonitní predikční modely)
 Optimalizace kapitálové struktury podniku
 Fúze a/nebo akvizice společností
 Inovace v podniku (dopad na ziskovost a na trh)
 Trh státních dluhopisů po vypuknutí ekonomické a finanční krize posledních let
 Burza
 Nástroje finančního trhu
 Finanční plánování
 Investiční rozhodování
 Řízení pracovního kapitálu
 Stanovení hodnoty podniku
MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Systém personální práce v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Personální politika v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Role vedoucích pracovníků, zejména pak liniových manažerů v personální práci v
organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Systém získávání pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Systém výběru pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Praxe propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti v organizaci - ve světle teorie
(správných postupů)
 Systém hodnocení pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení), resp.
návrh na vytvoření systému hodnocení pracovníků v organizaci
 Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Moderní systémy řízení pracovního výkonu
 Metody hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců
 Vytváření motivačního programu organizace
 Popis mzdového systému organizace (tarifní soustava, pohyblivé složky mzdy)
 Systém poskytování zaměstnaneckých výhod
 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci
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Vytváření zdravých pracovních vztahů (mobbing, bossing)
Odbory, kolektivní vyjednávání a jeho význam pro sociální rozvoj pracovníků
Personální controlling
Personální plánování
Krizový personální management
Společenská odpovědnost podniku
Řízení kariéry
Talent management
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SEMINÁRNÍ BLOK (MBA DO 04/2013)
Studijní program: Master of Business Administration (MBA)
Specializace: Všechny oborové specializace
Typ modulu: Seminární blok (SB)
Seminární práce: Ano
Výukový jazyk: Čeština
Počet kreditů (K1): SB I 10K/SB II 5K (celkem 15 kreditů)
Pokyny a tematické okruhy SP: Seminární blok je ukončen seminární prací na studentem
vybrané téma, včetně její obhajoby.
VSTUPNÍ MODUL
 Obsahově je seminární práce (SP) založena na srovnání České republiky s další členskou
zemí EU (AT, BE, BG, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT,
RO, SE, SK, SI, UK) ve stanovené tematické skupině strukturálních ukazatelů (inovace,
ekonomická reforma, sociální koheze, životní prostředí).
 Studenti volí téma SP dle vlastního uvážení s tím, že název SP je stanoven dle následujícího
vzoru: "Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti xxx srovnání ČR a
členské země EU xxx".
 Povinným základním pramenem je databáze EUROSTAT: Structural Indicators, kdy další
prameny student vyhledává podle konkrétního zaměření práce, a jsou uváděny v SP.
 Struktura seminární práce: 1. Srovnání zemí a vývoje v čase ve skupině ukazatelů
General background a hodnotící komentář. 2. Srovnání zemí a vývoje v čase ve stanovené
skupině strukturálních ukazatelů a hodnotící komentář. 3. Hospodářsko-politická reflexe ve
stanovené tematické oblasti strukturálních ukazatelů (Lisabonské strategie) – komentář k
aktuálnímu dokumentu v dané oblasti, který hodnotí přijatá či předpokládaná opatření z
hlediska dosaženého stavu (vývojových trendů) analyzovaných v bodě 2 a z hlediska
naplnění cílů Lisabonské strategie.
PODNIKOVÝ MANAGEMENT
 Přednosti, omezení a uplatnitelnost myšlenek Fredericka W. Taylora ve vybrané organizaci
 Přednosti, omezení a uplatnitelnost myšlenek Maxe Webera ve vybrané organizaci
 Přednosti, omezení a uplatnitelnost myšlenek P. F. Druckera ve vybrané organizaci
 Přednosti, omezení a uplatnitelnost myšlenek M. Portera ve vybrané organizaci
 Přednosti, omezení a uplatnitelnost myšlenek T. Bati a Henry Forda ve vybrané organizaci
 Aplikace rozhodovacích metod ve firemní praxi se zaměřením na multikriteriální
rozhodování
 Aplikace etických koncepcí a standardů ve vybrané organizaci
 Delegování a zmocňování v teorii a praxi ve vybrané organizaci
 Styly vedení, jejich kritické srovnání a zhodnocení a jejich adaptace na vybranou
organizaci
 Tvorba a uplatnění motivačních systémů ve vybrané organizaci
 Měření a monitorování efektivnosti jednotlivých motivačních nástrojů v organizaci
 Tvorba a uplatnění komunikačních systémů ve vybrané organizaci
 Měření a monitorování efektivnosti jednotlivých komunikačních systémů v organizaci
 Přednosti, omezení a uplatnitelnost koncepcí A. Maslowa, F. Herzberga a D McGregora
ve vybrané organizaci
 Tvorba a uplatnění koncepcí J. S. Adamse a Victora Vrooma ve vybrané organizaci
 Manažerská kontrola, její formy a praktické uplatnění ve vybrané organizaci
 Struktura firemních plánů a plánovací systém organizace
 Management a leadership, jeho terminologické vymezení a uplatnění v organizaci
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Organizační struktury a přístupy k návrhu optimální organizační struktury v závislosti na
charakteru podnikání
Zájmové skupiny (stakeholders), jejich vliv na podnikání a analytické nástroje k posouzení
jejich vlivu
Riziko, nejistota a neurčitost jako faktory ovlivňující podnikání firmy
Nástroje k jejich analýze a přístupy k jejich řízení
Manažerská selhání, nástroje v rukou vlastníků k jejich minimalizaci
Systematická a nesystematická rizika, přístupy vlastníků a manažerů k jejich identifikaci,
analýze a řízení
Globalizace, její podstata, dopady na makro i mikroprostředí firmy
Principy fungování globální firmy a globálního podnikání
Rozpětí řízení v organizaci a jeho závislost na typu podnikání
Vliv moderních komunikačních technologií na rozpětí řízení
Změna jakéhokoliv objektu v organizaci (ve které student působí - výsledek znalostí a
dovedností managementu změny)
Strategická analýza (interní, externí) organizace
Strategie organizace

MANAŽERSKÁ EKONOMIE A FINANCE
 Uplatnění manažerského účetnictví v řízení
 Vzájemný vztah manažerského a finančního účetnictví
 Vývoj manažerského účetnictví
 Základní klasifikace nákladů
 Rozhodovací úlohy v manažerském účetnictví
 Manažerské účetnictví - zdroj informací pro řízení nákladů, výnosů a zisku
 Funkce manažerského účetnictví a manažerské účetnictví jako nástroj manažera
 Nákladové modely
 Zisk jako výsledek hospodářské činnosti a jeho funkce
 Informační systém, jeho rozsah, kvalita a integrace
 Rozhodovací úlohy v manažerském účetnictví
 Kalkulace jako součást manažerského účetnictví
 Kalkulační metody v manažerském účetnictví
 Normy a normativy v manažerském účetnictví
 Manažerské účetnictví k řízení výkonů a útvarů
 Nové tendence v manažerském účetnictví
 Rozbor hospodaření podniku
 Hodnocení investičních variant
 Analýza výrobních kapacit podniku
 Analýza produktivity v podniku
 Zakladatelský rozpočet podniku
 Analýza nákladů podniku
 Analýza vztahů mezi objemem produkce, náklady, tržbami a zisky podniku
 Výrobková analýza
 Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty (EVA) podnikem
 Přechod k procesně koncipovanému podniku
 Financování podniku v závislosti na růstové fázi
 Finanční plán podniku jako klíčový controllingový nástroj a jeho tvorba
 Investiční proces firmy a jeho řízení
 Venture kapitálové fondy a Private Equity fondy jako nástroje získávání rozvojového
kapitálu
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Primární emise akcií (IPO) jako nástroj získávání kapitálu
Investiční fondy a jejich úloha na kapitálovém trhu
Extenzívní a intenzívní růst firmy a přístupy k jeho řízení
Fúze a akvizice jako formy firemního růstu
Oceňování podniku a aplikace vybraného přístupu v praxi
Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jeho využitelnost v praxi
Modely řízení hotovosti a jejich uplatnění v praktickém finančním managementu
Finanční deriváty a jejich využití při zajišťovacích transakcích
Přístupy k řízení pracovního kapitálu a jejich uplatnění v praxi
Akcie a dluhopisy jako dva rozdílné nástroje financování firmy, přístupy k jejich oceňování
Kapitálová struktura firmy a její optimalizace
Finanční páka podniku jako nástroj zvyšování rentability vlastního kapitálu
Finanční analýza podniku jako diagnostický nástroj k posouzení finančního zdraví podniku
Přístupy k měření firemní výkonnosti a jejich uplatnění ve firemní praxi
Finanční rizika, jejich identifikace, analýza, měření a řízení
Firemní bankrot, jeho příčiny, varovné signály a vypořádání
Finanční krize firmy, její příčiny, varovné signály a přístupy k finanční restrukturalizaci
Akcie a akcionáři, úloha akcionářů
Vytěsňování minoritních akcionářů (squeeze out)
Formy podnikání a jejich kritické zhodnocení
Metodologický postup při volbě formy podnikání v závislosti na typu podnikání a vývoji
prostředí
Přátelské a nepřátelské převzetí firmy a jeho demonstrace na příkladu z podnikatelské praxe
Uplatnění vybraných přístupů obrany vůči nepřátelskému převzetí ve firemní praxi a jejich
kritické zhodnocení

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
 Osobnost - osobnost manažera
 Postavení mužů a žen v organizaci (genderové vztahy)
 Úspěšná osobnost (osobnostní charakteristiky, motivace,...)
 Koučování
 Konflikty - konflikty na pracovišti (příčiny, důsledky, jejich zvládání a řešení)
 Psychická zátěž - stres (druhy, zdroje zátěže, metody zvládání zátěže, ...)
 Motivace a stimulace pracovníků (analýza současného stavu v podniku, návrhy řešení)
 Pracovní skupina - její utváření, ovlivnění skupinové dynamiky a výkonnosti
 Pracovní tým - jeho utváření, výhody a nevýhody, podmínky vzniku týmů v podniku
 Psychologické a sociologické souvislosti flexibility práce (pohled firmy, pracovníka)
 Mobbing (šikana na pracovišti)
 Interkulturní problematika v managementu
 Změny v organizaci (jejich řízení, zvládání, management vs. zaměstnanci)
 Komunikace (verbální, neverbální, sociální komunikace, vyjednávání)
 Systém personální práce v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Personální politika v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Role vedoucích pracovníků, zejména pak liniových manažerů v personální práci v
organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Systém získávání pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Systém výběru pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
 Praxe propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti v organizaci ve světle teorie
(správných postupů)
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Systém hodnocení pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení), resp.
návrh na vytvoření systému hodnocení pracovníků v organizaci
Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Systém odměňování pracovníků v organizaci a možnosti zvýšení jeho účinnosti
Projekt motivačního programu pro organizaci
Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst v organizaci (analýza, problémy, náměty na
zlepšení)
Provádění analýzy pracovních míst a použitelnost popisu a specifikace pracovních míst v
organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Možnosti uplatnění flexibilních pracovních režimů a flexibilního zaměstnávání lidí v
organizaci (analýza, problémy, náměty)
Komunikace v organizaci a možnosti jejího zlepšení (analýza, problémy, náměty)
Systém sociální práce v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Personální informační systém v organizaci (analýza, problémy, náměty na zlepšení)
Projekt získávání pracovníků pro organizaci (volba metod, dokumentů, formulace
konkrétních inzerátů pro vybrané typy pracovních míst)
Projekt výběru pracovníků v organizaci (volba metod, volba typu výběrového pohovoru a
jeho příprava, návrh podoby assessment centra pro výběr vedoucího útvaru marketingu a
prodeje)
Projekt přípravy hodnotícího rozhovoru v organizaci (příprava, přístup, cíle, plán průběhu
a projednávané body, volba stylu rozhovoru, co pracovníkovi nabídnout)
Projekt vzdělávání a rozvoje manažerů pro organizaci (analýza manažerské práce a jejích
problémů, spokojenost manažerů, analýza potřeb vzdělávání a rozvoje, metody, obsah
programu vzdělávání a rozvoje)

MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
 Úloha výstav a veletrhů v komunikaci firmy
 Působení věrnostních programů na chování spotřebitele
 Postoje české veřejnosti k reklamě
 Direkt marketing – jeho možnosti a omezení
 Využití ženských a mužských rolí v reklamě
 Úloha loga v marketingové komunikaci firmy
 Volba médií pro reklamní kampaň
 Reklama a její regulace
 Publicita a její úloha v marketingové komunikaci firmy
 Využití obalu výrobku pro komunikaci se spotřebitelem
 Komunikace distribučních řetězců
 Problémy měření efektivnosti marketingové komunikace
 Podpora prodeje zaměřená na konečného spotřebitele
 Celebrity v reklamě
 Analýza komunikačních účinků nástrojů marketingového mixu
 Celkové zhodnocení situace podniku (obce, regionu, neziskové organizace aj.) z
marketingového pohledu
 Marketingová situační analýza konkrétního podniku (obce, regionu, neziskové organizace
aj.)
 Postup implementace marketingu v konkrétním podniku (obce, regionu, neziskové
organizace aj.)
 Příprava změny podnikové kultury na kulturu marketingově orientovanou
 Vliv marketingových, strategických a operativních aktivit na ekonomické výsledky podniku
(obce, regionu, neziskové organizace aj.)
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Marketingové řízení v kontextu strategického řízení
Úloha vize a mise ve strategickém řízení
Specifické metody marketingové situační analýzy
Segmentace trhu, targeting a positioning podniku/ obce aj.
Produktová politika a strategie (zhodnocení na konkrétním příkladu a návrh řešení)
Cenová a kontraktační politika a strategie (zhodnocení na konkrétním příkladu a návrh
řešení)
Distribuční politika a strategie (zhodnocení na konkrétním příkladu a návrh řešení)
Komunikační politika a strategie (zhodnocení na konkrétním příkladu a návrh řešení)
Analýza konkurence
Využití strategického marketingu v podniku/obci
Strategický marketing v zahraniční literatuře
Zhodnocení organizace marketingu v podniku
Etické otázky v marketingu (výzkumu/ mtg mixu aj.)
Vybraný typ marketingového výzkumu (výrobkový, cenový, distribučních cest,
komunikace)
Charakteristika služeb poskytovaných zákazníkům
Zavádění nového výrobku na trh
Analýza sortimentu podle kritérií významných pro marketing
Možnosti segmentace vybraného spotřebního trhu
Specifika spotřebního chování v dané oblasti pro marketingové rozhodování
Využití výsledků mezinárodního marketingového výzkumu
Marketingové strategie mezinárodních firem

PODNIKOVÝ MANAGEMENT II
 Změny ve firmě vyvolané dodržováním legislativy jakosti
 Aplikace systému managementu jakosti ve zkušební laboratoři, v potravinářství, farmacii
 Aplikace přístupů TQM ve firmě
 Prosazování přístupů ve firmě – orientace na zákazníka
 Programy zlepšování zaměřené na kvalitu
 Aplikace benchmarkingu v oblasti jakosti
 Přínosy ze zavádění systému managementu kvality ve smyslu normy ISO 9001 (ve vybrané
oblasti – obchodě, nákupu, vývoji, výrobě, skladování apod.)
 Zkušenosti se zaváděním systému managementu kvality ve smyslu požadavku modelu
excelence EFQM
 Aplikace obecných přístupů managementu kvality – priorit, prevence, zaměření na
bezvadnost produkce (programy nulových chyb apod.)
 Aplikace některé z metod označovaných jako 7 jednoduchých nástrojů managementu
kvality
 Aplikace statistických metod v managementu kvality (přejímky, regulace, způsobilost
procesů)
 Aplikace metody QFD, popř. DOE, Poka_Yoke
 Aplikace metod rizikové analýzy FMEA, FTA
 Aplikace metod zaměřených na propočty spolehlivosti
 Náklady na jakost
 Změny ve firmě vyvolané dodržováním ekologické legislativy
 Změny ve firmě vyvolané dodržováním legislativy bezpečnosti práce
 Přínosy ze zavádění systému environmentálního managementu ve smyslu normy ISO 14
001
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Přínosy ze zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve
smyslu normy OHSAS 18001
Zlepšovací opatření v oblasti ochrany životního prostředí
Zlepšovací opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Eko-bilance
Analýzy a vyhodnocování rizik v oblasti BOZP
Normativní základna firmy
Řízení zásob ve firmě
Aktualizace norem spotřeby materiálu, výkonových norem, propočty výrobních kapacit
Zlepšování operativního plánování provozních činností
Zlepšování pomocných a obslužných činností ve firmě
Hodnocení výkonnosti zákazníků
Hodnocení efektivnosti produktů
Hodnocení výkonnosti provozních činností
Facility management
Zavádění štíhlé výroby ve firmě
Aplikace teorie omezení E. Goldratta
Analýzy nákladů ve vazbě na procesy a činnosti (ABC, Cost-Management)
Produktivní údržba – TPM
Hodnotová analýza – VA
Management cílových nákladů – (Target costing)
Procesní řízení – proces management
Produkt management
Řízení vztahů se zákazníky – CRM
Transakční náklady
Category management
Benchmarketingové analýzy – produktů, provozních činností apod.
Systémová analýza rozhodovacího problému s využitím kognitivních map a influenčních
diagramů
Systémová analýza rozhodovacího problému a návrh variant jeho řešení
Návrh souboru kritérií hodnocení a uplatnění metod vícekriteriálního hodnocení variant při
volbě nejvhodnější varianty řešení zvoleného rozhodovacího problému
Doporučení pro volbu vhodného stylu rozhodování pro vybrané problémové situace s
využitím modelu Vrooma a Yettona
Aplikace pravděpodobnostních stromů při řešení rozhodovacích problémů za rizika a
nejistoty
Aplikace rozhodovacích stromů pro stanovení optimální strategie rozhodování ve
víceetapových rozhodovacích procesech za rizika
Aplikace rozhodovacích matic a pravidel rozhodování za rizika a nejistoty při řešení
rizikových rozhodovacích problémů



































6.2

Finální modul

FINÁLNÍ MODUL
Předměty: Bakalářský/diplomový seminář, Seminář ke zkouškám
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Hodinová dotace: 2 - prezenční
Cíle a obsah: Cílem je seznámit studenty s průběhem uzavření a ukončení studia (termíny),
administrativními pokyny pro vypracování bakalářské/diplomové práce (vedoucí, oponent)
a průběhem obhajoby BP/DP. Seminář ke zkouškám seznamuje studenty s obsahem
závěrečných zkoušek (forma, průběh a termíny státních závěrečných zkoušek).
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE (Bc./Ing./MBA)
Způsob ukončení: státní/závěrečná zkouška (obhajoba BP/DP)
Počet kreditů (Bc.): 28 K
Počet kreditů (Ing.): 34 K
Počet kreditů (MBA): 25 K
Tematický okruh BP/DP: Volbu tematického okruhu student provádí dle svého studijního
programu a oborového (profesního) zaměření na základě konzultace s lektorem z dané
odborné oblasti. Uvedené tematické okruhy slouží pro základní orientaci a pomoc studentovi
s volbou tématu závěrečné práce nebo je studenti mohou využívat pro výběr konkrétního
tématu své závěrečné práce.
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Tematické okruhy bakalářských prací
Aplikace Kotterova modelu při realizaci změn ve vybraném podniku (Ing. Lukáš Blažek,
Ph.D.)
Assessment centrum jako efektivní metoda výběru a rozvoje zaměstnanců
(Ing. Lucie
Vnoučková, Ph.D.)
Controlling - nástroj řízení podniku (Ing. Pavel Kovařík)
České celebrity v reklamě a jejich vliv na nákupní chování českých spotřebitelů (Ing.
Břetislav Stromko, MBA)
Daňový a penzijní systém v ČR a dopady krize (Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.)
Dluhová krize v členských zemích Evropské měnové unie (PhDr. Ing. Pavla Bednářová,
Ph.D.)
Financování obchodních toků ve vybrané společnosti (Ing. Miroslav Klíma, CSc.)
Kapitálová struktura vybrané společnosti a její vývoj v průběhu životního cyklu
podniku (Ing. Lenka Holečková)
Komparace daňového zatížení závislé a nezávislé činnosti
(Doc. Ing. Stanislav Klazar,
Ph.D.)
Kompetenční modely ve vybrané organizaci (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
Konkurenční výhoda podniku a její dosahování (Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.)
Kritické zhodnocení metod vzdělávání uplatňovaných v praxi
(Ing. Hana Urbancová,
Ph.D.)
Kurzové aspekty evropské ekonomické integrace (PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.)
Kvantitativní popis diverzifikace ve vybraném oboru (Doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.)
Majetek podniku a jeho struktura - srovnání ve dvou vybraných společnostech (Ing. Lenka
Holečková)
Marketing sociálních sítí (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Marketingový distribuční mix (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Marketingový výzkum nabídky regionálních potravin v maloobchodním řetězci
(Ing.
Olga Kutnohorská, Ph.D.)
Maticové organizační struktury (Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.)
Metody hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
Metody získávání zaměstnanců ve vybrané společnosti (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
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6.4







Motivační program pro talenty a jeho přínosy pro zaměstnance a zaměstnavatele (Ing.
Hana Urbancová, Ph.D.)
Možnosti marketingové orientace vybrané společnosti (doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.)
Penzijní systém v ČR na rozcestí (Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.)
Personalizovaný emailing, návrh jeho aplikace v konkrétní společnosti a vyhodnocení jeho
účinnosti (Ing. Břetislav Stromko, MBA)
Personální a sociální práce ve vybrané společnosti (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
Plánování času, zdrojů a nákladů v projektech (Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.)
Produkty pojištění profesní odpovědnosti (Mgr. Ing. Jiří Tobíšek)
Přímé zahraniční investice – makroekonomické a strukturální souvislosti
(Ing. Marek
Rojíček, Ph.D.)
Public relations jako cesta budování firemní image (Ing. Bohuslav Bohuněk)
Public relations v prostředí sociálních sítí (Ing. Bohuslav Bohuněk)
Riziko platební neschopnosti a platební nevůle v obchodních tocích vybrané
společnosti (Ing. Miroslav Klíma, CSc.)
Řízení komunikace v projektech (Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.)
Řízení portfolia projektů ve vybraném podniku (Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.)
Řízení pracovního výkonu (Ing. Robin Čejka, MBA)
Řízení rizik v projektech (Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.)
Řízení rizik v projektech (Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.)
Specifika řízení projektů u vybrané společnosti (Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.)
Spokojenost zaměstnanců (Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.)
Spokojenost zaměstnanců v organizaci (Ing. Robin Čejka, MBA)
Společenská odpovědnost firem v oblasti pivovarnictví (Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.)
Srovnání penetrace mobilních internetových prezentací ve dvou vybraných
lokalitách (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Srovnání vybraných ubytovacích portálů (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Styly vedení a jejich uplatnění v organizaci (Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.)
Účinnost zapojení symbolů do marketingové komunikace (Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.)
Uplatnění tradičních segmentačních proměnných při segmentaci vybraného trhu (Doc.
Ing. Jan Koudelka, CSc.)
Vliv výběru značky na výkonnost byznysu (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Výrobní faktory a efektivnost vybraného podniku (Ing. Lenka Holečková)
Význam cen ze soutěží pro úspěšnost komunikačních agentur ve výběrových řízeních na
českém trhu (Ing. Břetislav Stromko, MBA)
Význam media relations v marketingové komunikaci firmy (Ing. Bohuslav Bohuněk)
Zaměstnanecké výhody ve vybrané organizaci (Ing. Robin Čejka, MBA)
Zavedení nového výrobku do výroby (implementace inovace) z pohledu produkčního
(operačního) managementu (Ing. Hana Svobodová, Ph.D.)

Tematické okruhy diplomových prací
Daňový a penzijní systém v ČR a dopady krize (Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.)
E-shop moderní distribuční kanál (Mgr. Jiří Boháček, Dr.)
Hodnocení kompetencí ve firemní praxi (konkrétní organizace)
(PhDr. Ing. Pavla
Bednářová, Ph.D.)
Hodnocení kvality institucí v ČR ve srovnání s EU (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Hodnocení kvality institucí v ČR ve srovnání s jinou vybranou zemí (Prof. Ing. Milan
Žák, CSc.)
Hodnocení kvality veřejné (státní) správy ČR (byrokracie) ve srovnání s EU (Prof. Ing.
Milan Žák, CSc.)
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Hodnocení kvality veřejné (státní) správy ČR (byrokracie) ve srovnání s jinou vybranou
zemí (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Hodnocení kvality veřejné (státní) správy ČR (byrokracie) ve srovnání se světem (Prof.
Ing. Milan Žák, CSc.)
Komparace daňového zatížení závislé a nezávislé činnosti
(Doc. Ing. Stanislav Klazar,
Ph.D.)
Konkurenceschopnost ČR ve srovnání s EU (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Konkurenceschopnost ČR ve srovnání s jinou vybranou zemí (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Konkurenceschopnost ČR ve srovnání se světem (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Konkurenční výhoda podniku a její dosahování (doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.)
Korupce ve veřejné (státní) správě v ČR ve srovnání s EU (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Korupce ve veřejné (státní) správě v ČR ve srovnání s jinou vybranou zemí (Prof. Ing.
Milan Žák, CSc.)
Korupce ve veřejné (státní) správě v ČR ve srovnání se světem (Prof. Ing. Milan Žák,
CSc.)
Kvantitativní popis diverzifikace ve vybraném oboru (doc. RNDr. Jan Coufal, CSc.)
Management rizik ve vybraném podniku (Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.)
Marketing sociálních sítí (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Marketingový cenový mix: cenové strategie (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Marketingový distribuční mix (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Možnosti cíleného marketingu u vybrané společnosti (Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.)
Nové směry řízení produkčních procesů – štíhlá výroba (Ing. Hana Svobodová, Ph.D.)
Oceňování podniku s přihlédnutím k vynuceným transakcím (vytěsňování, vyvlastňování,
odchod z firmy) (Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA)
Odměňování v době hospodářské krize (Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.)
Penzijní systém v ČR na rozcestí (Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.)
Performance management ve vybrané společnosti (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
Podmínky podnikání v ČR ve srovnání s EU (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Podmínky podnikání v ČR ve srovnání s jinou vybranou zemí
(Prof. Ing. Milan Žák,
CSc.)
Podmínky podnikání v ČR ve srovnání se světem (Prof. Ing. Milan Žák, CSc.)
Podpora podnikání v ČR v návaznosti na státní rozpočet
(PhDr. Ing. Pavla Bednářová,
Ph.D.)
Postoupení obchodních pohledávek vybrané společnosti (Ing. Miroslav Klíma, CSc.)
Produktivita podniku (Ing. Jiří Klečka, Ph.D.)
Projektový plán v praxi konkrétní organizace (Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.)
Role marketingu v neziskové organizaci (Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.)
Rozvoj zaměstnanců ve vybrané společnosti (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
Řízení rizik projektů ve vybraném podniku (Doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.)
Řízení talentů jako součást rozvoje zaměstnanců (Ing. Hana Urbancová, Ph.D.)
Řízení znalostí v organizaci (Ing. Hana Urbancová, Ph.D.)
Společenská odpovědnost firem v sociálních službách (Prof. PhDr. Ing. Lenka HajerováMűllerová, Ph.D., MPH)
Společenská odpovědnost firem ve zdravotnictví
(Prof. PhDr. Ing. Lenka HajerováMűllerová, Ph.D., MPH)
Srovnání penetrace mobilních internetových prezentací ve dvou vybraných
lokalitách (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Srovnání vybraných ubytovacích portálů (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
Štíhlý podnik (Ing. Jiří Klečka, Ph.D.)
Talent management ve vybrané společnosti (Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.)
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Vliv globalizace produkčních řetězců na národní ekonomiky (Ing. Marek Rojíček, Ph.D.)
Vliv výběru značky na výkonnost byznysu (Ing. Aleš Marek, Ph.D.)
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