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ROČENKA 2013 obsahuje seznam publikací a zpráv pedagogů, vědeckých pracovníků
a studentů Vysoké školy Karla Engliše, a. s., které byly v roce 2013 zveřejněny. Tyto
publikace a zprávy seznamují širokou odbornou veřejnost s výsledky vědecké práce na
VŠKE, a. s., které byly dosaženy v minulém období. Dále ročenka obsahuje seznam
akademických pracovníků školy se zařazením k jednotlivým ústavům VŠKE. jmenování
profesorem

Ročenka má následující řazení jednotlivých přehledů:

• Předmluva

• Přehled akademických pracovníků jednotlivých ústavů VŠKE, a. s. v roce 2013

• Jmenování profesorem

• Pro jednotlivé ústavy:
– Články v recenzovaných časopisech s impakt faktorem a ve Scopus

(Jimp a Jneimp)
– Příspěvky na konferencích uvedené na WoS (D)
– Články v časopisech dle seznamu RVVI (Jrec)
– Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE (B, C)
– Ostatní publikace

• Seznam kvalifikačních prací studentů v roce 2013

Podrobnější informace o publikační činnosti citované v této ročence lze získat také na
příslušných ústavech vysoké školy, případně lze autory publikací kontaktovat na jejich
e–mailové adrese uvedené na stránkách 〈www.vske.cz〉. Kontaktovat lze také VŠKE, a. s.
telefonicky na čísle 543 211 506, nebo 543 254 856.

www.vske.cz
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Předmluva
Předkládaná ročenka prezentuje to nejpodstatnější co se na Vysoké škole Karla Engliše
událo v roce 2013. Vysoká škola byla přemístěna do moderních výukových prostor v cen-
tru města Brna a snaží se stát centrem vzdělávání i dalších akademických aktivit jako je
setkávání významných osobností na půdě školy a nebo poskytování odborného servisu
veřejnému i soukromému sektoru.

Publikování výsledků tvůrčí činnosti pedagogického sboru je nejen důkazem růstu od-
bornosti jednotlivých pracovníků, ale také významných zdrojem inspirace pro studenty
i odbornou veřejnost. Nedílnou součástí ročenky je tradičně přehled výsledků práce stu-
dentů v podobě jejich bakalářských prací.

Ročenka představuje zásadní doklad tvůrčí činnosti vysoké školy, která je podmínkou
dalšího rozvoje a růstu.

V Brně 31. března 2014

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
rektor
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PŘEHLED akademických pracovníků ústavů VŠKE

Ústav ekonomie
• Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D. (od 1. října 2013)
• Doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. (od 1. října 2013)
• Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. (od 1. září 2013)
• Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
• Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. (do 30. dubna 2013)
• Doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
• Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
• Prof. Dr. Ing. Renáta Hótová (do 31. července 2013)
• Ing. Andrea Kobik Valihorová, Ph.D. (od 1. září 2013)
• Doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
• Prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
• Ing. Milan Palát, Ph.D.
• Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD. Dr. h. c. (od 1. prosince 2013)
• Ing. Martin Pernica, Ph.D.
• Ing. Svatava Tesařová, CSc.

Ústav managementu a sociálních věd
• Mgr. Zuzana Bubeníčková
• PhDr. Hana Čermáková, CSc.
• Mgr. Kristina Fialová
• PaedDr. Ivona Futschiková
• Doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D. (do 30. června 2013)
• Ing. Iveta Honzáková
• Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
• Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
• Mgr. Helena Koutková (od 1. září 2013)
• Ing. Zdeněk Krabs
• Ing. Olga Kubová
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• Doc. Ing. Otakar Mika, CSc.
• Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
• Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
• Dr. Petr Rožňák, CSc.
• Ing. Lenka Sikorová
• RNDr. Vladimír Šedivý, CSc.(od 1. 3. do 30. 6. 2013)
• Mgr. Renata Šrotýřová (od 1. září 2013)
• Mgr.&Mgr. Jana Telcová
• Mgr. Otakar Výšek
• Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
• Mgr. Ilona Wolkerová

Ústav práva
• JUDr. Monika Císařová (od 1. září 2013)
• JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D. (do 31. března 2013)
• JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
• JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
• Doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
• JUDr. Eva Karhanová Horynová (do 30. dubna 2013)
• JUDr. Radim Kostík
• Ing. Květoslava Maryšková
• JUDr. Josef Pauldura
• JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
• JUDr. Michal Tintěra, CSc. (od 1. září 2013)
• Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
• Prof. JUDr. Jozef Záhora
• JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (od 1. února 2013)
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Ústav aplikované informatiky
• Ing. Ladislav Dobrovolský
• Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
• Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. (do 30. dubna 2013)
• Ing. David Kubát (od 1. září 2013)
• Ing. Lukáš Kypus
• Ing. Ladislav Perk (od 15. května 2013)
• RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.
• Doc. Ing. Ján Tkáčik, CSc.
• Doc. Ing. Mgr. Richard Tuček
• Ing. Mojmír Volf
• Doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc.

Ústav bezpečnosti
• Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc.
• Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.
• Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
• JUDr. Vladimír Laucký
• Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.
• PhDr. Blanka Spíšková
• JUDr. Vladislav Štefka
• RNDr. Jakub Trojan
• Doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. (od 1. září 2013)
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Jmenování a udělení nových titulů

Jmenování profesorem 2013
Na základě úspěšného řízení ke jmenování profesorem

Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave v oboru „finančný manažment“
jmenoval prezident SR dne 5. 3. 2013 profesorem

Doc. Ing. Petera MARKOVIČE, Ph.D.

akademického pracovníka Ústavu ekonomie
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Ústav ekonomie
Ředitel ústavu: Doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.

Příspěvky na ostatních konferencích
Markovič, P. Inflácia ako determinant strategických finančných rozhodnutí. In: OP

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s., 2013, str. 87–93.
ISBN 978–80–86710–71–6.
Stručný obsah: Vývoj ekonomickej situácie v Európe má vďaka prítomnosti eura vplyv aj

na slovenské podnikateľské a investičné prostredie. Nočnou morou najbližších mesia-
cov bude ekonomický indikátor — inflácia. V prípade realizácie investičného projektu
môže prítomnosť inflácie značne rozkolísať očakávané cash flow a posunúť úhradu
kapitálových výdavkov do budúcnosti, čo v prípade financovania projektu bankovým
úverom je značný problém. Pozrime sa preto bližšie na dosahy inflácie na investičný
projekt a súčasne spôsoby, ako premietnuť túto „chorobu“ ekonomiky do procesu
investičného rozhodovania.

Palát, M. Migrační vlny v Evropě a jejich motivační faktory. In: OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, 7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s., 2013, str. 14–24.
ISBN 978–80–86710–71–6.
Stručný obsah: V příspěvku byla zhodnocena situace výzkumu v oblasti mezinárodní mi-

grace a jejích ekonomických vazeb. Byly identifikovány podstatné faktory ovlivňující
její vývoj, hlavní migrační vlny v Evropě a podstatné ekonomické souvislosti. Mezi-
národní migrace je velmi důležitou součástí dynamiky obyvatelstva západní Evropy.
V Evropě lze identifikovat tři velké vzájemně se překrývající vlny migrace: pracovní
migrace, rodinná a post–industriální mobilita. Migrační vlny měly v Evropě rozličné
příčiny. Mezi motivačními faktory migrace lze nalézt faktory ekonomické, politické,
sociální, národnostní, kulturní, náboženské, svoji roli hrály i válečné konflikty, ge-
ografické faktory, změny životního prostředí, přírodní katastrofy apod. Ekonomické
faktory, které ovlivňují mezinárodní migraci, jsou většinou spojeny s pracovní mi-
grací. Nicméně i jiné migrační typy jsou také částečně determinovány ekonomickými
faktory. Teoretická zdůvodnění pro různé typy mezinárodní migrace jsou poměrně
složitá a komplexní, protože faktory, které ovlivňují migraci, se také do značné míry
ovlivňují navzájem.

Pauličková, A. Aktuálny problém platobných služieb a platobného styku v Slovenskej
republike. In: Hradecké ekonomické dny 2013. Ekonomický rozvoj a management
regionů, 19. 2. a 20. 2. 2013 Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta
informatiky a managementu, Gaudeamus 2013, díl II., str. 57–62.
ISBN 978–80–7435–250–8.
Stručný obsah: V rámci súčasného stavu vývoja ekonomickej situácie v EÚ vznikajú vážne

problémy, ktoré je potrebné riešiť. Nie sú to len turbulencie v európskej ekonomike,
ktoré robia z jednotnej európskej meny zaujímavú tému, ale ide aj o iniciatívy, ktoré
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sú bližšie k bežnému obyvateľstvu v rámci platobného styku, ako i s poukazom na
zmeny, ktorými prešla NBS pri zmene platobných systémov. Proces vytvorenia jed-
notného trhu pre oblasti poskytovania platobných služieb bol i je zložitým dlhodobým
projektom. Prijatím smernice o platobných službách zo dňa 13. 11. 2007 nastal histo-
rický krok k vytvoreniu spoločného trhu platieb v rámci EÚ.

Pauličková, A. Problémy svetovej ekonomiky a ekonomiky EÚ v 21. storočí.
In: Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu, 25. januára 2013,
Kunovice : Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice, 2013, str. 275–278,
ISBN 978–80–7314.
Stručný obsah: Najväčšie riziko pre svetovú ekonomiku v najbližšom desaťročí je zvyšujúci

sa rozdiel medzi bohatými a chudobnými a rastúci rozpočtový deficit v mnohých
krajinách. Príspevok porovnáva rok 2012 s príslušným kalendárnym rokom i nárast
nezamestnanosti v Únii, pričom v eurozóne pribudlo cez dva milióny nezamestnaných
v krajinách, ktoré zaviedli euro. Priemyselná revolúcia v dôsledku ekonomickej situácie
v eurozóne sa naďalej spomaľuje. Firmy znižujú svoje náklady a to vrátane znižovania
počtu pracovných miest. Príspevok poukazuje na štáty eurozóny Estónsko, Írsko,
Island a analyzuje ich situáciu v rámci krízy. Poukazuje na to, že sa veľmi rýchle
postavili problémom čelom, namiesto ich predlžovaniu.

Pauličková, A. Harmonizačný proces priamych daní v Európskej únii. In: Zakarpat-
ské právne čítania, 25. až 26. 4. 2013 Užhorod : Ministerstvo školstva a vedy, mlá-
deže a športu Ukrajiny, Transkarpatská štátna univerzita, Užhorod, 2013, Sekcia III,
str. 100–103. ISBN 978–966–2075–35–9.
Stručný obsah: V oblasti priamych daní harmonizačný proces stagnuje. Dlhová kríza čo-

raz viac posilňuje vplyv Bruselu na krajiny EÚ. Na programe dňa sú firmy, ktoré
podnikajú vo viacerých krajinách Európskej únie a mali by mať v každej krajine rov-
naký daňový základ. Jednotný daňový základ znamená, že sa bude vypočítavať podľa
rovnakých pravidiel. Cieľom daňovej harmonizácie teda nie je dosiahnutie jednotnej
daňovej sústavy, ale priblíženie a zladenie daňových sústav.

Tesařová, S. Quo vadis, Evropská měnová unie. In: OP Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, 7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s., 2013, str. 110–119.
ISBN 978–80–86710–71–6.
Stručný obsah: Světová finanční a hospodářská krize, která vypukla ve druhé polovině roku

2008, plně odhalila slabiny Evropské měnové unie. Problémy eurozóny jsou dlouho-
dobé, až do propuknutí krize však zpravidla bývaly opomíjeny, podceňovány nebo
zůstávaly skryté. Jsou spojeny se samotným mechanismem fungování Evropské mě-
nové unie.

Časopis Periodica Academica, VŠKE, a. s.
Tesařová, S. Evropská měnová unie a její efektivnost. In: Periodica Academica, č. 1,

ročník VIII, 2013. Brno : VŠKE, a. s., str. 74–82 ISSN 1802–2626.
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Stručný obsah: Existence či případná neexistence měnové unie je z ekonomického hlediska
spojena zejména s tím, nakolik je její fungování efektivní. Tradiční pojetí měření
efektivnosti měnové unie je založeno na porovnání přínosů a nákladů. Měnová unie
je tím efektivnější, čím větší jsou přínosy z jejího fungování ve srovnání s náklady a
riziky, které jsou s jejím vznikem a fungováním spojené.

Další publikace
Pauličková, A. Podnikanie v Slovenskej republike v roku 2013. In: Hesková, M.

a kol. Socioekonomické a environmentální aspekty udržitelného rozvoje. STUDIA.
České Budějovice : VŠERS, 2013, str. 130–134. ISBN 978–80–87472–47–7.
Stručný obsah: Príspevok pojednáva ekonomickú situáciu Slovenska po začlenení do jed-

notného európskeho trhu, rozoberá ekonomickú situáciu roku 2013 z pohľadu makro-
ekonomického. Okrem iného poukazuje na nedostatky a nedoplatky podnikateľských
subjektov SR a tiež daňové úniky, ktoré sa odhadovali na milióny eur. Hľadá riešenie
z tejto situácie tým, že poukazuje na východiská pre MF SR, aby tieto nedostatky
riešilo. Netýka sa to len MF SR, ale i ďalšieho ministerstva, ktoré by sa malo zaoberať
nelegálnou prácou a hlavne postihmi v tejto oblasti.

Pauličková, A. Malý slovník finančného práva (Výkladový slovník). Veľký Biel : DPC
Advertising, 2013, 56 s. ISBN 978–80–970527–3–7.
Stručný obsah: Ide o slovník, ktorého poslaním je lepšie pomôcť pochopiť problematiku

finančného práva. Je to stručný slovník zameraný na výklad základných pojmov fina-
nčného práva. Slovník má vo veľkej miere aj popularizačno–právny charakter, ktorý
je prístupnejší pre širší okruh používateľov. Publikácia má za úlohu pomôcť zamest-
nancom verejného sektora, študentom, ako i všetkým záujemcom k lepšej orientácii
vo finančnoprávnej problematike.

Pauličková, A. Povinnosti orgánov verejnej správy pri vybavovaní sťažností.
In: Právo pre ROPO A OBCE v praxi. Ročník VI. č. 1/2013. Bratislava : Iura Edi-
tion, str. 16–20, ISSN 1337–7523.
Stručný obsah: Sťažnosti sú osobitným právnym inštitútom a majú aj osobitné miesto

v činnosti správnych orgánov. Je to z toho dôvodu, že bola prijatá osobitná právna
úprava zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Ide o právny predpis, ktorý upra-
vuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení
výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti. Podľa tohto zákona
postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú orgány štátnej správy, územnej samo-
správy a nimi zriadené organizácie, ako i osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie
o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb.

Pauličková, A. Subjekty verejného práva v platnej právnej úprave Obchodného zá-
konníka. In: Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi. Ročník VI. č. 5/2013. Bratisla-
va : Iura Edition, str. 23–27, ISSN 1337–0197.
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Stručný obsah: Zmeny právnych predpisov sa s účinnosťou od 1. februára 2013 dotkli nielen
podnikateľov, ale aj subjektov verejného práva. V Obchodnom zákonníku vznikli nové
inštitúty, ale hlavne v obchodných vzťahoch. Ide hlavne o vyvolanie nebezpečenstva
zámeny, nekalých zmluvných podmienok a tiež záväzkových vzťahov medzi subjek-
tami verejného práva, hlavne ustanovení § 261 Obchod. zákonníka, ktorý bol doplnený
o odsek 3–5. Do tohto zákona bolo zakomponované i nové ustanovenie § 340a, v kto-
rom zákonodarca mal záujem komplexne, systematicky a správne vyriešiť otázku času
plnenia peňažného záväzku dlžníka.
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Ústav práva
Ředitel ústavu: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus
Jurčík, R. Collaborative Defence Procurement in the European Union and in the

Czech Republic — Business Principle Leading More Effectiveness Of Public Ex-
penditure In The Field Of Defence. In: Acta Universitatis Agriculturae Et Silvicultu-
rae Mendelianae Brunensis, LXI, No. 7. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013,
str. 1–6. ISSN 1211–8516
Stručný obsah: Tento článek v anglickém jazyce se zabývá veřejnými zakázkami v oblasti

bezpečnosti a obrany, včetně analýzy subjektů provádějící zadávání těchto veřejných
zakázek. Doporučení ve vztahu k těmto veřejným zakázkám jsou v článku rovněž
obsaženy.

Jurčík, R. Case C–454/06, Pressetext Nachrichtenagentur v Austria — legal and eco-
nomic aspects. Solutions for public administration? In: Acta Universitatis Agricultu-
rae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LXI, No. 4. Brno : Mendelova univerzita
v Brně, 2013, str. 967–971. ISSN 1211–8516
Stručný obsah: The overall question of when amendments to an existing agreement are

to be regarded as constituting a new award of a public contract has not come before
the ECJ. The Pressetext case and decisions practice in the Czech Republic has solved
this question: In order to ensure transparency of procedures and equal treatment of
tenderers, amendments to provisions of a public contract during the currency of the
contract constitute a new award of a contract . . . when they are materially different
in character from the original contract and, therefore, are such as to demonstrate
the intention of the parties to renegotiate the essential terms of that contract.”We
can say that for this purpose an amendment to a public contract may be regarded
as material when: it introduces conditions which, had they been part of the initial
award procedure, would have allowed for the admission of tenderers other than those
initially admitted, or would have allowed for the acceptance of a tender other than the
one initially accepted, it extends the scope of the contract considerably to encompass
services not initially covered and it changes the economic balance of the contract in
favour of the contractor in a manner which was not provided for in the terms of the
initial contract.

Časopisy dle seznamu RVVI
Jurčík, R. Seznam dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek. In: Veřejné za-

kázky a PPP projekty, sv. 5, č. 1. Brno : Institut pro veřejné zakázky a PPPs, 2013,
str. 109–119. ISSN 1803–9553.
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Stručný obsah: Příspěvek se zabývá v rámci analytické části tzv. blacklistem, tj. sezna-
mem dodavatelů se zákazem plněním veřejných zakázek a rozhodnutími a jednáními,
které vedli k zařazení na tento seznam. V rámci komparace je uvedeno srovníní mezi
důvody zařazení na blaclist dle zákona o veřejných zakázkách a zákona o obchraně
hospodářské soutěže v České republice a důvody pro zařazení na Slovensku. V článku
jsou uvedeny v rámci dílčích částí odkaz na rozhodovací činnost.

Rigel, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Rozšířený senát. In: Soudní roz-
hledy, roč. 19, č. 5. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 162–166. ISSN 1211–4405
Stručný obsah: Článek pojednává o judikatuře Nejvyššího správního soudu týkající se

rozšířeného senátu NSS. Rozšířený senát je tělesem sjednocujícím judikaturu Nej-
vyššího správního soudu postupem podle § 17 SŘS. Tím zprostředkovaně působí
i na rozhodovací činnost orgánů veřejné správy. Článek dospívá k závěru, že čin-
nost rozšířeného senátu je nejefektivnějším mechanismem sjednocování judikatury
v rámci správního soudnictví, jakkoliv z ústavního hlediska představuje problematic-
kou otázku způsob ustanovování členů rozšířeného senátu do funkcí.

Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo VŠKE
Janků, M., Mervartová, J., Salachová, B., Jurčík, R., Tuza, J., a kol. Zá-

klady práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013,
str. 3–285. ISBN 978–80–7400–494–0.
Stručný obsah: Kapitoly k základům právní úpravy a stěžejním institutům veřejného a

soukromého práva v ČR, přinášející ucelený pohled na český právní řád a jeho na-
pojení na právo EU. Oddíl základy veřejného a soukromého práva obsahuje kapitoly
z teorie práva, práva EU, ústavního práva, trestního práva, správního práva, občan-
ského práva a pracovního práva. Oddíl „Právo v podnikání“ obsahuje kapitoly základy
živnostenského práva, právo hospodářské soutěže, insolvenční řízení, právo obchod-
ních společností, obchodní rejstřík a obchodní firma a mimosoudní rozhodování sporů.

Příspěvky na ostatních konferencích
Fryštenská, M. Kypr: Annanův plán V. In: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s., 2013, str. 5–13. ISBN 978–80–86710–71–6.
Stručný obsah: Annanův plán otevíral cestu ke znovusjednocení a spolupráci mezi kyper-

skými Řeky a kyperskými Turky. Přestože bylo jeho vypracovávání spojeno s velkým
mezinárodním úsilím, nebyla naplněně očekávání do něj vkládaná mezinárodním spo-
lečenstvím. Průběh jednání o Annanově plánu odhalil, že politická reprezentace na
obou stranách není zatím ochotna přijmout kompromisy nezbytné pro konečné vy-
řešení kyperského problému.
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Gutová, H. Uzavírání pracovněprávního vztahu nezletilým v souladu s právní úpravou
obsaženou v novém občanském zákoníku. In: COFOLA 2013, Masarykova Univerzita,
Právnická fakulta, Třešť 2013.
Stručný obsah: Cílem příspěvku je komparace právní úpravy účinné v současnosti v otáz-

kách uzavírání pracovního poměru nezletilými a právní úpravy účinné od 1. 1. 2014.
V právní úpravě statusových otázek se bude od 1. 1. 2014 používat i pro pracovně-
právní vztahy právní úprava obsažená v Novém občanském zákoníku. Cílem tohoto
pojednání by mělo být srovnání obou právních úprav. Právní úpravy jsou porov-
návány i ve světle právních úprav jiných členských států EU. V závěru je vlastní
hodnocení, jaké pozitiva a negativa nová právní úprava přináší.

Gutová, H. Výpověď z pracovního poměru v souladu se současnou judikaturou.
In: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s., 2013,
str. 126–134. ISBN 978–80–86710–71–6.
Stručný obsah: Práce měla vést ke shrnutí problematiky rozvázání pracovního poměru

dohodou, které je považováno jako nejjednodušší ze způsobů skončení pracovního
poměru a shrnutí otázek souvisejících se skončením pracovního poměru výpovědí a
to zejména ze strany zaměstnavatele. Současná právní úprava je plně kompatibilní
s mezinárodní právní úpravou i právní úpravou EU.
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Ústav managementu a sociálních věd
Ředitel ústavu: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Časopisy dle seznamu RVVI
Dočekalová, M., Koleňák, J. Návrh indikátorů pro měření environmentální vý-

konnosti podniku. In: Scientia&Societas, IX(2). Brno : NC Publishing, a. s., 2013,
str. 176–187. ISSN 1801-7118.
Stručný obsah: Cílem článku je zmapovat úroveň měření environmentální výkonnosti

českých podniků, tzn. jaké environmentální indikátory podniky monitorují a jaké
informace poskytují svým stakeholders. Druhým cílem je navrhnout alternativní uka-
zatele environmentální výkonnosti podniku. Na základě analýzy 24 podnikových dob-
rovolných zpráv a výsledků empirického výzkumu provedeného mezi 79 velkými pod-
niky působícími ve zpracovatelském průmyslu, bylo zjištěno, že společnosti částečně
sledují environmentální výkonnost, ale z hlediska mezinárodních standardů stále ne-
dostatečně. České podniky obvykle poskytují pouze absolutní hodnoty, které zakrý-
vají skutečné trendy, neumožňují meziroční srovnání a srovnání s jinými podniky.
Syntézou poznatků z vlastního výzkumu a indikátorů doporučených mezinárodními
institucemi a standardy (IFAC, DVFA, GRI, EMAS III, ISO 14031) bylo navrženo 18
klíčových indikátorů environmentální výkonnosti, které jsou rozděleny do 9 oblastí:
Energetická účinnost, Materiály, Doprava a přeprava, Voda, Biodiverzita, Odpady,
Emise, Plnění právních požadavků a Environmentální investice a náklady.

Koleňák, J., Pokorný, V., Ambrozová, E. Connatural management jako nový
přístup v posilování konkurenceschopnosti lidí na trhu práce. In: Scientia&Societas,
9(1). Brno : NC Publishing, a. s., 2013, str. 144–151. ISSN 1801-7118.
Stručný obsah: Cílem článku je představit a přiblížit Connatural Management přístup

(CNM) a jeho možnosti v posilování konkurenceschopnosti lidí na trhu práce. Tento
přístup vychází z Kognitivního managementu a je rozpracováván v prostředí vysoké
školy Newton College v Brně, jako reakce na potřebu hledat další způsoby pro rozvoj
kvalit schopností lidí, kteří se mají efektivně uplatnit a dlouhodobě rozvíjet v dyna-
micky se měnících podmínkách tržního prostředí.

Koleňák, J., Smolíková, L. Metody řízení projektových týmů v podnikové praxi
České republiky. In: Scientia&Societas, 9(1). Brno : NC Publishing, a. s., 2013, str.
153–160. ISSN 1801-7118.
Stručný obsah: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci

projektu ESF CZ. 1.07/2.2.00/15.0433 Innovation of the selected subjects in the field
of preparation, management and implementation of development, education and re-
search projects. Při přípravě výzkumu byla použita zejména terminologie, definice
a nástroje projektového managementu obsažená v národním standardu kompetencí
projektového řízení verse 3.1. Výzkum byl koncipován jako kvantitativní, tzn. po
formulaci předpokládaných tvrzení, byl sestaven soubor otázek ověřujících vliv jed-
notlivých faktorů na realizaci rozvojových projektů v podnicích.
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Respondenty průzkumu byli projektoví manažeři, z nichž podstatná většina je členy
Společnosti pro projektové řízení.

Koleňák, J., Smolíková, L. Použití nástrojů projektového řízení v České republice.
In: Trendy ekonomiky a managementu, 7(13). Brno : Fakulta podnikatelská VUT
v Brně, 2013, str. 68–75. ISSN 1802–8527.
Stručný obsah: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci

projektu ESF CZ. 1.07/2.2.00/15.0433 Innovation of the selected subjects in the field
of preparation, management and implementation of development, education and re-
search projects. Cílem bylo posoudit znalost jednotlivých nástrojů projektového ma-
nagement a míru užitečnosti z pohledu členů společnosti pro projektové řízení.

Knihy, monografie, učebnice
Mužáková, K.; Karhanová Horynová, E.; Přívratská, J. Analýza vývoje poč-

tu obyvatel a vývoje počtu cizinců v ČR v ekonomickém kontextu. Edice Monografie.
Brno : VŠKE, a. s., 2013, s. 125. ISBN 978–80–86710–74–7.
Stručný obsah: The book analyzes the trends in population and development, the number

of foreigners in the economic context. In their chapters, the book deals with EU
policies in the area of free movement of persons, visa, migration and asylum, as
well as the right of aliens in the Czech Republic, and from the general introduction,
through legislative development of Czech foreign policy and law, to the employment
of foreigners.

Příspěvky na ostatních konferencích
Mužáková, K., Přívratská, J., Karhanová Horynová, E. Analýza vývoje

počtu cizinců v ČR v kontextu přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel ČR.
In: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s., 2013,
str. 94–104. ISBN 978–80–86710–71–6.
Stručný obsah: Článek analyzuje vývoj počtu cizinců v ČR v kontextu přirozeného pří-

růstku/úbytku obyvatel ČR a to pomocí vědeckých metod práce, mezi které zejména
patřily elementární statistická analýza a analýza časových řad s následnou predikcí s
využitím statistického softwaru STATGRAPHICS Centurion. Jedním z hlavních cílů
pařilo i ověření hypotézy, zda přirozený úbytek obyvatelstva ČR nahrazuje přírůstek
počtu cizinců v ČR.

Novotná Březovská, B. Zaměstnatelnost a zaměstnanost — strategie rozvoje lid-
ských zdrojů. In: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7. 3. 2013.
Brno : VŠKE, a. s., 2013, str. 135–141. ISBN 978–80–86710–71–6.
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Stručný obsah: Příspěvek vychází z psychologického tématu sebepresentace, kterou pova-
žujeme za významný ukazatel sociální kompetence jedince. Forma, kterou deklaru-
jeme své personální a sociální dovednosti, je jedinečná stejně jako osobnost každého
člověka. Poznávání sebe i druhých je zásadním procesem našeho života, s kterým by-
tostně souvisí téma sebe–rozvoje a téma sociálních interakcí. Vzdělávání dospělých
může nepochybně významně přispět k jejich osobnostnímu rozvoji, což má zásadní
vliv také na pracovní sféru života.

Odborné publikace v recenzovaných časopisech
Novotná Březovská, B. Communication as an important Tool of a Corporate

Culture. Wissenschaftszeitschrift des Studienzentrums Hohe Warte, Ausgabe 2,
Wien : Studienzentrum Hohe Warte, str. 10–15, ISSN 2074–854X.
Stručný obsah: Organizační kultura souvisí s tzv. měkkými faktory firmy, protože sestává

z hodnot a projevů, kterými se organizace projevuje. Vyjadřuje způsob, jakým se
činnost organizace realizuje, tzn. jak jedná s druhými, jak s nimi pracuje,poukazuje na
to, co je pro organizaci v rámci její činnosti důležité a co ne, jedná se o souhrn pravidel,
která fungují tak dobře, že by se mohla bezprostředně stát psanými zákony, je to
duše a duch činnosti organizace, jsou to představy hodnot a očekávání. Komunikace
představuje hlavního nositele těchto dějů.
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Ústav aplikované informatiky
Ředitel ústavu: Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

Časopisy dle seznamu RVVI
Dočkal, J., Říha, Z. Bezpečnost HTML5. In: Data Security Management, č. 1.

Praha : TATE International, s. r. o., 2013, str. 22–27. ISSN 1211–8737.
Stručný obsah: Po řadě let se připravuje nová verze HTML. Článek se věnuje bezpečnost-

ním aspektům této verze. Všímá si nových značek, uvolňování politiky Same Origin
Policy, nových vlastností značky IFRAME a zmiňuje některé útoky demonstrované
za pomoci HTML5.

Výzkumné zprávy vědeckých projektů
Dočkal, J. Řešení bezpečnosti na směrovačích a přepínačích Cisco. Výzkumná zpráva.

Brno : Univerzita obrany, 2013. 48 s.
Stručný obsah: Výzkumná zpráva analyzuje možnosti zabezpečení počítačové sítě pomocí

hraničního směrovače i přepínačů v hloubce obrany, v rámci řešení AAA lokálního i na
bázi serveru, softwarových i hardwarových firewallů včetně zónové politiky, s využitím
systému detekce průniku a tunelování pomocí protokolu IPSec. V závěru je doporu-
čena stručná osnova bezpečnostní síťové politiky. Práce obsahuje řadu doporučených
konfigurací směrovačů a přepínačů Cisco.

Časopis Periodica Academica, VŠKE, a. s.
Kovařík, P., Schwarz, R. Počítačové zpracování bakalářské práce — TeXonWeb.

In: Periodica Academica, č. 1, ročník VIII. Brno : VŠKE, a. s., 2013, str. 94–99.
ISSN 1802–2626.
Stručný obsah: Jedním z nejlepších nástrojů pro přípravu závěrečné práce je sázecí systém

TeX. Představovaný balík maker LaTeX je nadstavbou systému TeX. Popisovaný
volně dostupný projekt TeXonWeb lze snadno použít k vytvoření práce, která má
vysokou typografickou kvalitu.

Kovařík, P., Schwarz, R. Stochastický přístup v modelování řešení některých te-
roristických hrozeb. In: Periodica Academica, č. 1, ročník VIII. Brno : VŠKE, a. s.,
2013, str. 42–47. ISSN 1802–2626.
Stručný obsah: V tomto článku je řešen menší problém detektoru lži založený na použití

podmíněných pravděpodobností a Bayesova vzorce.
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Ústav bezpečnosti
Ředitel ústavu: Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Časopisy dle seznamu RVVI
Moravanský, N., Rekeň, V., Juříček, L., Zummerová, A., Kováč, P. The

quantified evalution of the wounding potential of ricochet projectile of a handgun
cartridge calibre 9 mm (type 82) in a ballistic experiment. In: Česko-slovenská
patologie a soudní lékařství. Roč. 58, č. 1, str. 6–11, 2013. Praha. ISSN 1210–7875
Stručný obsah: The question of handgun use in a city or densely populated aglomerations

requires a highly practical level of solution to this issue, though with the knowledge of
theoretical presumptions of wound ballistics of ricochet projectiles. The application
of wound ballistics into the practice of a forensic pathologist as well as a surgeon
or a traumatologist enables a good understanding of the dynamics of the projectile
penetration through the anatomic structures of the human body.

Knihy, monografie, učebnice
Juříček, L., Lukáš, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management III.

Část třetí — Technologie komerční bezpečnosti. Technologie komerční bezpečnosti
jako fenomén procesního inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti. Zlín : Radim
Bačuvčík–VeRBuM, grant CZ.1.05/2.1.00/03.0089, str. 185–192, 2013.
ISBN 978–80–87500–35–4.
Stručný obsah: Třetí díl kolektivní monografické řady je zaměřen na velmi důležitá bez-

pečnostní témata technologického, technického, sociálního i procesního charakteru.
Autoři se snaží zobecnit problematiku bezpečnosti a analyzovat základní teoretické
přístupy. Jsou zde využity teorie rizik, krizí a kauzalita (příčinná souvislost) spolu
s využitím teorie pravděpodobnosti. Jsou zde také vysvětleny možné způsoby hodno-
cení bezpečnosti, řízení bezpečnosti i vývoje pojmového aparátu v oblasti bezpečnosti.

Výzkumné zprávy vědeckých projektů
Juříček, L. Tvar a rozměry expanzních pistolových střel A1 a A5. Brno : Univerzita

obrany 2013, 8 s. Grant VG20112015 037.
Stručný obsah: Dílčí výzkumná zpráva řeší tvar (geometrické uspořádání) a velikost (vnější

i vnitřní rozměry) střel A1 a A5 pistolového náboje ráže 9 mm Luger. Zpráva řeší
dostupné metody a zařízení pro měření vnějšího tvaru a vnitřních tvarových dutin
těla střely prováděné v laboratoři topografie povrchu strojních součástí na odborném
pracovišti (K–216) UO v Brně.
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Juříček, L., Komenda, J. Metodika hodnocení funkčních vlastností střeliva pro oz-
brojené bezpečnostní doprovody letadel. (Verze 1.0). Projekt bezpečnostního výzkumu
MV ČR. Registrační číslo projektu VG20112015037. Brno : Univerzita obrany, 22 s.,
2013.
Stručný obsah: Metodika je určena k hodnocení funkčních vlastností malorážového střeliva

pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel (OBDL). Metodika obsahuje postupy
stanovení a hodnocení základních funkčních vlastností (FV) dvou typů konstrukčních
řešení střel pistolových nábojů ráže 9 mm Luger pro OBDL.

Příspěvky na ostatních konferencích
Horák, O. Support of decision of decision making process. In: The project of the Inter-

national Scientific Conference „Young V4 Science 2013“ was supported by the Inter-
national Visegrad Fund from the Small Grants program registered under the number
11310082. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bra-
tislave, str. 38–49, 2013. ISBN 978–80–89654–01–7.
Stručný obsah: The paper deals with the application of multi–criterial method in the

commander’s (manager’s) decision–making process. It is applicable to critical situati-
ons of military and non–military character under the conditions of uncertainty. Such
an approach requires all the factors under consideration to be pre–distributed to a
hierarchical or network system in mutual dependencies. It helps to find an optimal
state of system considering more than one criterion.

Horák, R., Danielová, L. Indikátory bezpečnosti regionů. Praha : MANUS, s. r. o.,
2013. In: Sborník mezinárodní konference AWHP, ČVUT Praha, str. 145–154.
ISBN 978–80–86571–18–8. Dílčí výsledky výzkumného úkolu „Bezpečnost regionů
(obcí)“ Vysoké školy Karla Engliše, a. s.
Stručný obsah: Autoři v článku poukazují na potřebu vytvořit soubor indikátorů, které

budou ukazovat možnosti vzniku ohrožení bezpečnosti na úrovni regionu a obcí. Bu-
dou to indikátory monitorující např. selhání důležitých prvků regionů (obcí). Jejich
vyřazení může vést k následkům, které ochromí život v určitém regionu. Vytvoření
souboru indikátorů bude mít také vliv na rozvoj regionů a obcí apod.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, V. Balistická simulace nepřímých účinků
malorážových střel na kostní tkáně člověka. In: Výzkumný úkol Vysoké školy Karla
Engliše, a. s. Praha : MANUS, s. r. o., str. 178–190, 2013. ISBN 978–80–86571–18–8
Stručný obsah: Balistická simulace účinků rázové vlny vyvolané pronikem malorážové

střely (MRS) měkkými tkáněmi části dolní končetiny (stehna) člověka na stehenní
kost (femur). Využití metody nepřímé identifikace s experimentálním zastoupením
reálného objektu fyzikálním modelem. Predikce vzniku vzdálených fraktur stehenní
kosti v případě hladkých průstřelů střední části stehna člověka, kdy kost leží mimo
střelný kanál.
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Trojan, J., Bártová, K. Regionální identita v globalizované společnosti — příklad
Opavska In: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 7. 3. 2013. Brno : VŠKE, a. s.,
str. 80–86, 2013. ISBN 978–80–86710–71–6
Stručný obsah: Příspěvek ve své rozsáhlejší rešeršní části diskutuje přístupy k řešení pro-

blému nacionalismu a zabývá se tématem etnického základu národní a regionální iden-
tity. Studie regionální identity Opavska je zaměřena na historický vývoj a založení
města. Výsadní postavení Opavy před a mezi dvěma světovými válkami je určujícím
determinantem pro formování současné identity v globalizovaném světě.

Časopis Periodica Academica, VŠKE, a. s.
Horák, R., Danielová, L. Podpora rozhodovacího procesu. In: Periodica Acade-

mica, č. 1, ročník VIII, 2013. Brno : VŠKE, a. s., str. 16–30 ISSN 1802–2626.
Stručný obsah: V příspěvku je popsána vícekriteriání metoda pro podporu rozhodovacího

procesu manažera v podmínkách neurčitosti, tj. zvládání krizových situací vojenského
i nevojenského charakteru s aplikací analytického hierarchického procesu (AHP). Ví-
cekriteriálnost představuje podstatný rys rozhodování ve sféře vojenské, ekonomické,
politické apod. Přispívá k nalezení optimálního stavu systému vzhledem k více než
jednomu kritériu.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, V. Vzdálené fraktury dlouhých kostí po zá-
sahu dolní končetiny malorážovou střelou v experimentu. In: Periodica Academica,
č. 1, ročník VIII, 2013. Brno : VŠKE, a. s., str. 31–41 ISSN 1802–2626.
Stručný obsah: In this article there is presented a ballistic simulation of shock waves on

a lower limb soft tissue and femur due to a penetration of small arms ammunition
(SAA). An indirect identification method is used in combination with a substitute
physical model. This research is used for a prediction of distant fractures in the event
of smooth penetration wound of human parts when the bone is not present in a wound
track.

Trojan, J. Implementation of Open Source–Based Tools in Mobile Environment as a
Specific Support for Strategic Regional Development. In: Periodica Academica, č. 1,
ročník VIII, 2013. Brno : VŠKE, a. s., str. 83–94 ISSN 1802–2626.
Stručný obsah: The paper combines new approaches in computer science and technology

based on open source solutions with their application in sustainable regional develop-
ment in the case of South Moravian Region. The main objective is to devise an active
form of development strategy using the example of a model microregion based on
the principles of location–based services (LBS) and, in particular, augmented reality
(AR).
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Skripta, studijní opory, metodiky
Juříček, L. Ranivá balistika I. Úvod do studia ranivé balistiky. Brno : VŠKE, a. s.,

111 s., 2013. ISBN 978–80–86710–69–3.
Stručný obsah: Skripta jsou zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových ru-

čních palných zbraní, kdy je MRS zasažen cíl biologické povahy. Navazují na dříve
vydaná skripta mapující oblasti vnitřní a vnější balistiky PZ, čímž dotvářejí celkovou
mozaiku poznání v předmětech „Balistika palné zbraně“ a „Aplikovaná balistika“,
vyučovaných na VŠKE, a. s. v obou SO SP Bezpečnostně právní studia. Skripta jsou
určena studentům obou forem studia.

Svoboda, B. Ochrana obyvatelstva I. Brno : VŠKE, a. s., 94 s., 2013.
ISBN 978–80–86710–66–2.
Stručný obsah: Skripta tvoří první část studijního fondu předmětu „Ochrana obyvatel-

stva“ v kontinuitě jejího vývoje s cílem usnadnit teoretické studium příslušné legisla-
tivy a jejího praktického uplatnění. Pro ochranu obyvatelstva a jeho majetku před
vlivy mimořádných událostí nebo krizových situací musí být vytvořeno patřičné le-
gislativní prostředí, připraven integrovaný záchranný systém (IZS) s odborně připra-
venými pracovníky, s potřebným technickým a materiálním vybavením pro záchranu
osob, majetku a obnovu původního stavu.

Odborné publikace v recenzovaných časopisech
Horák, R., Danielová, L. Strategie bezpečnosti regionů. In: Krízový manažment,

č. 2, roč. 12, 2013. Žilina : Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálneho inži-
nierstva, str. 5–21. ISSN 1336–0019. Projekt MV ČR: VF20112015018, Bezpečnost
občanů — krizové řízení.
Stručný obsah: Autoři v článku navrhují soubor indikátorů, které mohou dávat představu o

připravenosti regionů (obcí) o jejich bezpečnosti, včetně metod aplikací. Jsou to např.
indikátory úrovně kultury bezpečnosti, úrovně systému řízení, organizace a plánování
potřebných zdrojů v krizovém řízení, omezování rizik vzniku MU, hodnocení rizik,
místní soběstačnosti apod. Jejich vyřazení může vést k následkům, které ochromí
život v určitém regionu.

Juříček, L. Porovnání chování náhradních materiálů v balistickém experimentu.
In: Krízový manažment, Žilina : Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálneho
inžinierstva, str. 80–93, 2013. ISSN 1336–0019.
Stručný obsah: Porovnání chování vybraných náhradních materiálů biologických tkání je-

jich postřelováním malorážovým střelivem ukazuje na zvláštnosti tvorby dočasné a
trvalé dutiny v jednotlivých blocích NM plastické povahy a predikci vývoje střelného
kanálu při zasažení reálné tkáně. V článku je popsán vliv fyzikálních a mechanických
vlastností NM na charakter pohybu střely ve zkušebním bloku a její tvarové a hmot-
nostní změny. V příspěvku představujeme první použití kontrastní látky k zabarvení
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střelného kanálu vytvořeného střelou v želatinovém bloku k usnadnění vyhodnocení
velikosti a tvaru vzniklé dočasné dutiny v transparentním prostředí.
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Seznam bakalářských prací studentů 2012

Brno
Adamcová, V. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců ve firmě, Brno, 2013. Bakalářská

práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Zuzana
Stefanovová, Ph.D. Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá rozvojem a vzděláváním zaměstnanců ve firmě, jejichž ana-

lýza je následně aplikována do praxe na fiktivní firmu. V bakalářské práci jsem nejprve
uvedla teoretické pojetí vzdělávání zaměstnanců v organizaci. V první kapitole jsem
popsala jednotlivé druhy a styly učení a také motivaci zaměstnanců. V další kapitole
jsem se podrobně věnovala různým typům vzdělávacích metod. Na konci teoretické
části jsem uvedla charakteristiku manažera a jeho rozvoj. Praktická část vycházela
z analýzy vzdělávání zaměstnanců. Metoda, kterou jsem použila pro zpracování této
části, byl dotazníkový průzkum a SWOT analýza vzdělávacího procesu. Cílem ba-
kalářské práce bylo zjistit, jak často jsou zaměstnanci ve firmě školeni a který typ
vzdělávací metody nejvíce využívají ke své práci. Prostřednictvím analýzy jsem zjis-
tila, že zaměstnanci jsou nejvíce školeni 1x ročně především v oblastech stanovených
zákonem a že nejvíce jich bylo vzděláváno v obchodním roce 2010/2011. Pracovníci
nejčastěji používají metodu vzdělávání na pracovišti, konkrétně se jedná o pracovní
porady.

Adamová, L. Internetové bankovnictví v ČR a okolních zemích, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter
Markovič, PhD. Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá popisem vývoje internetového bankovnictví v České re-

publice, jeho právními, technickými a bezpečnostními předpoklady. Také představuje
produkty vybraných komerčních bank a porovnává využití internetového bankovnictví
v ČR a okolních zemích.

Bartáková, L. Ukončení pracovního poměru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou ukončení pracovního poměru. Formy, které

jsou stanoveny v zákoníku práce, dále povinnosti zaměstnavatelů při ukončení PP.
Zjištěné dotazy k problematice a jejich následné řešení. Novelizace zákona a její pří-
nosy a omyly . . .

Bartošová, M. Nezaměstnanost a její dopad na obyvatele ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stručný obsah: Obsahem práce je problematika nezaměstnanosti v České republice, zvláště

se zaměřením na nezaměstnanost v břeclavském regionu v letech 2007–2012. Součástí
práce jsou základní ekonomické údaje, historie nezaměstnanosti a její vývoj, analýza
řešení problému a její výsledky. Část práce je řešena pomocí dotazníkového šetření,
na jehož základě byly potvrzeny nebo vyvráceny předem stanovené hypotézy.
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Bartošová, E. Systém vzdělávání v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Tématem této bakalářské práce je systém vzdělávání v organizaci a soustředí

se na vzdělávání v Policii České republiky. Bakalářská práce se zabývá uspořádáním
policie a jejím systémem vzdělávání. Popisuje službu v policii, základní odbornou
přípravu a obsah tohoto vzdělání, kariéru v policii, školy a vzdělávací zařízení policie,
a subjekty řídící a poskytující toto vzdělávání. Zabývá se také mezinárodní spoluprací
ve vzdělávání. V praktické části se nachází výzkum s policisty v regionu Frýdek–
Místek. Tento výzkum se zabývá vzděláváním v základní odborné přípravě. Výzkum
je proveden pomocí dotazníků a rozhovoru. V závěru jsou uvedeny návrhy na změny
v tomto vzdělávání.

Bečvář, M. Místní referendum, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva.
Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá současnou právní úpravou o místním referendu České

republiky. Konání místního referenda umožňuje přímou účast občanů na správě věcí
veřejných. Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První až čtvrtá kapitola
je zaměřena na teoretickou část s doplněním judikatury. Pátá kapitola se zabývá
praktickou částí tohoto tématu.

Bednář, M. Konkurenceschopnost firmy v daném oboru, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analyzováním konkurenčního prostředí bezpečnostní agen-

tury v oboru bezpečnostních agentur. První část popisuje a definuje teoretická výcho-
diska, která jsou poté aplikována v praktické části. Druhá část charakterizuje bezpeč-
nostní agenturu Excubitor s. r. o. Je zde popsána historie společnosti, její struktura
a poskytované služby. Dále se tato práce zaměřuje na analýzu konkurenceschopnosti
společnosti, kde je uvedena SLEPT analýza, Porterův hodnotový řetězec, Porterův
model pěti sil a shrnující SWOT analýza společnosti Závěrem jsou uvedeny možné
návrhy na zlepšení konkurenční pozice společnosti na trhu.

Bělohoubková, M. Společnost s ručením omezeným, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou společnosti s ručením ome-

zeným, jejím zakládáním, vznikem a všemi náležitostmi nezbytnými pro úspěšné
zapsání do obchodního rejstříku. Další částí práce je charakteristika konkrétní
firmy s. r. o., především její marketingové péče o zákazníka s cílem vyhodnocení úspěš-
nosti či neúspěšnosti této poskytované služby.

Benešová, Z. Marketingový výzkum v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem, jeho cíli, fá-

zemi a metodami. V analytické části je provedeno seznámení s firmou, ve které byl
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výzkum prováděn, stanovení hypotéz, konkrétní dotazníkové šetření a SWOT ana-
lýza. Na základě výsledků z dotazníku a SWOT analýzy jsou vyvozena doporučení
pro společnost, ve které byl výzkum prováděn.

Billová, K. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce rozebírá teorie motivace zaměstnanců ve společnosti v časovém sledu

od prvního kontaktu s potenciálním pracovníkem, přes zaškolení, motivaci k rozvoji až
po udržování kladného vztahu se zaměstnanci minulými. Představuje vybranou spo-
lečnost Takko fashion s. r. o., její historii, organizační strukturu a vnitřní podmínky.
Dále se zabývá analýzou současného stavu motivace ve společnosti. Na základě osob-
ního průzkumu, studia interních materiálů, pohovoru s vedoucí pracovnicí rozebírá
stávající systém motivace a pomocí dotazníkového šetření zjišťuje spokojenost zaměst-
nanců se systémem motivace, s benefity, pracovními podmínkami, odměnou. V po-
slední části navrhuje změny a opatření ke zvýšení motivace ve firmě a k odstranění
zjištěných nedostatků.

Blahová, K. Technika obchodního jednání jako součást prodejní strategie podniku, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá technikou obchodného jednania pri predaji

výrobkov a služieb. Predstavuje samotný postup predaja, jeho jednotlivé body, úska-
lia, možnosti úspešného uzavretia obchodu a tiež zoznam schopností obchodného
zástupcu. Ďalšia časť práce je zameraná na predstavenie predajného procesu na kon-
krétnom prípade vo firme KNIHY PRE KAŽDÉHO, s. r. o. Dokazuje, že dodržiava-
ním predstaveného predajného postupu môže predajca úspešne ukončiť predaj knihy,
uspokojiť potreby zákazníka a získať si jeho vernosť. Súčasťou práce sú aj návrhy a
odporučenia na zefektívnenie fungovania podnikateľskej činnosti. Tieto návrhy boli
spracované na základe vykonanej analýzy SWOT a dotazníka spokojnosti zákazníka.

Blümelová, L. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem nových zaměstnanců na

Úřad městské části Brno–Líšeň. S pomocí odborné literatury popisuje teorii personální
práce, získávání a výběr pracovníků. Na základě zjištěných informací ze strany úřadu
a z dotazníku, který byl pracovníkům rozdán, je charakterizována situace na úřadě
při získávání zaměstnanců. Z analýzy vyplynulo, že by bylo vhodné přijímat mladé
pracovníky, zaměřit inzerci práce na internetové portály a vyhotovit testy odborných
znalostí pro snadnější rozřazení uchazečů.

Bubnová, Š. Vymáhání pohledávek z obchodně–právních vztahů, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: V bakalářské práci je popsán systém vymáhání pohledávek. Teoretická část

je zaměřena v první řadě na právní úpravu, předpisy, které s řešenou problematikou
souvisejí. Dále jsou vymezeny základní pojmy, které jsou v teoretické části prezento-
vány, kde důležitou roli hraje základní pojem „pohledávka“. V praktické části jsou
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popsána specifika vymáhání pohledávek z existující firmy na českém trhu, která je
uvedena pod fiktivní firmou. Je zde popsán proces, jak firma vymáhá pohledávky a
jaké jsou nejčastější příčiny vzniku pohledávek. Nedílnou součástí praktické části je
praktický příklad

Buchalová, V. Společné jmění manželů, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou spojenou se Společným jměním manželů.

V obsahu práce je zaměřena hlavně na teoretickou část práce. V úvodu se nachází pa-
sáž, kde se popisuje vznik manželství, jelikož bez platného vzniku manželství nemůže
vzniknout společné jmění manželů. Dále je zde zakotvena řada pojmů souvisejících
s problematikou společného jmění manželů, které jsou níže vysvětleny. Nechybí zde
zmínka o tzv. „předmanželské smlouvě“. Na závěr je vypracováno dotazníkové šetření
s krátkými otázkami, které byli předloženy náhodným lidem. Poté je vypracováno
procentuální vyčíslení, kterým je zachyceno, zda je tato smlouva hojně využívána
v praxi. Následná analýza potvrdí či vyvrátí tuto domněnku.

Buchlovská, M. Hodnocení efektivnosti investicí do cenných papírů — kolektivní investování
v ČSOB, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Oponent: Ing. Petr Veigler
Stručný obsah: Práce se zabývá hodnocením efektivnosti investicí do cenných papírů se

zaměřením na kolektivní investování v ČSOB, situací na finančních trzích a výnosem
různých typů investic v čase. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh na
sestavení portfolia vybraného investora.

Buňata, J. Kontrolní systém v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou stavu kontrolních systémů společnosti Extreme

distribution s. r. o., jejího vnitřního a vnějšího okolí a rozborem faktorů působících na
tuto společnost. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh kontroly prodeje a
přidružených činností.

Burgertová, S. Strategie rozvoje města Ostravy v oblasti služeb cestovního ruchu, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Alena Votoupalová Oponent: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá strategií rozvoje služeb cestovního ruchu na

území statutárního města Ostrava. Pomocí dotazníkového šetření a analýzy města
jsem zhodnotila stávající stav služeb a navrhla řešení pro jejich zlepšení a rozšíření.

Crhounková, M. Volby do zastupitelstev obcí, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou spojenou Komunálními volbami. Obsah je

zaměřen hlavně na teoretickou část práce. V úvodu se nachází pasáž, kde se popi-
suje vznik volebního práva a voleb, jelikož bez volebního práva nemůžou být volby.
Dále je zde zakotvena řada pojmů souvisejících s problematikou voleb do obecního
zastupitelstva, jako jsou aktivní a pasivní volební právo, okrskové volební komise,
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zastupitelstvo obce. Na závěr jsou analyzovány volby v obci Lednice za poslední tři
volební období.

Cuhová Klosová, M. Motivace pracovníků ve společnosti Interspar Frýdek–Místek, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga
Březinová, CSc. Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá významem motivace zaměstnanců v obchodní společnosti.

V teoretické části se zabývám pojmy motivace, vnitřní a vnější motivace. Další části
jsou zaměřeny na motivační přístupy a tvorbu motivačního programu. Praktická
část bakalářské práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve společnosti Interspar
Frýdek–Místek. Zde je zvolena forma průzkumu dotazníkem. Závěr je věnován cel-
kovému vyhodnocení, ze kterého budou plynout návrhy a doporučení pro zlepšení
motivace zaměstnanců.

Daněk, D. Rozvoj pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Tématem této bakalářské práce je rozvoj pracovníků v organizaci. Cílem

práce je analýza rozvoje pracovníků a efektivity firemního vzdělávání na obchodních
střediscích národního podniku Budějovický Budvar a návrhy ke zvýšení jeho účin-
nosti. V práci je zpracována teorie rozvoje lidských zdrojů, vysvětleny základní pojmy
a nástroje rozvoje pracovníků v organizaci, popsána charakteristika, metody, cíle pod-
nikového vzdělávání a rozvoje a jeho vyhodnocování. Dále je představen hodnocený
podnik, provedena analýza současného vzdělávacího systému, na vybraném vzorku
respondentů průzkumem zjištěna celková úroveň vzdělávání podniku. Získané údaje
jsou zpracovány, vyhodnoceny a navrženy doporučení ke zvýšení účinnosti rozvoje a
vzdělávání.

Dědinová, M. Marketingový mix v zážitkovém cestovním ruchu, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá studiem marketingového mixu společnosti Osnado, s. r. o.

v oblasti zážitkového cestovního ruchu. Práce si klade za cíl zhodnotit stávající situaci
v nabídce zážitkového cestovního ruchu, vybrat a vhodně zkombinovat atraktivity tak,
aby bylo možné vytvořit nový produkt. Při návrhu a přípravě tohoto produktu se bude
vycházet ze základních principů marketingu a rovněž budou předloženy konkrétní
návrhy jednotlivých nástrojů komunikačního mixu.

Dekařová, M. Ukončení pracovního poměru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce pojednává o problematice ukončení pracovního poměru. BP je roz-

dělena na dvě části, na teoretickou a na praktickou část. V teoretické části se vě-
nuji vymezení druhů skončení prac. poměru. Těmito druhy jsou dohoda o rozvá-
zání prac. poměru, výpověď z prac. poměru, hromadné propouštění, okamžité zrušení
prac. poměru a zrušení prac. poměru ve zkušební době. Dále se zabývám skončením
prac. poměru na základě jiných právních skutečností a právy, která souvisejí se skonče-
ním prac. poměru. V praktické části jsem se zaměřila na konkrétní skutkové podstaty
vztahující se k ukončení prac. poměru a na důsledky ukončení prac. poměru ve vztahu
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k zaměstnanosti. V závěru své práce pojednávám o ztrátě zaměstnání a jak se v takové
situaci zachovat.

Drahanská, P. Právní aspekty podnikání v České republice, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Jarmila Vašulková
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Úkolem této bakalářské práce je provedení analýzy postupu pro začínající

podnikatele, kteří tak mohou získat základní informace o počátečním průběhu řízení
u vybraných živnostenských oprávnění na živnostenských úřadech při jejich ohla-
šování nebo žádosti o koncese a případných jejich změn a následné posouzení této
problematiky. V závěru práce zhodnotím praktické postřehy z mojí řešené oblasti
podnikání a provedu vyhodnocení řešené problematiky.

Drahovský, M. Príprava finančnej časti podnikateľského zámeru pre potreby získania banko-
vého úveru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních
věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práca sa zaoberá vypracováním podnikatelského plánu, ktorý pozostáva

z prípravy ako organizačnej, tak finančnej štruktúry podniku. Na základe zistených
skutočností práca obsahuje okrem teoretickej časti aj časť praktickú, ktorej cieľom
bolo vytvorenie podnikateľského plánu podniku.

Drahovzalová, T. Outsourcing v rozvoji organizační struktury podniku, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá organizační strukturou podniku a návrhem na vyčlenění

podnikových činností a procesů pomocí outsourcingu jako nástroje k dosáhnutí vyšší
konkurenceschopnosti. Obsahuje vysvětlení managementu, organizační struktury a
základních pojmů outsourcingu — konkrétně pak srovnáním personálních procesů,
klasických kanceláří a virtuálních kanceláří společnosti OFFICE HOUSE.

Drbal, J. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Bakalářská práce definuje základní pojmy týkající se řízení lidských zdrojů,

výběru a získávání pracovníků, personálního oddělení, managementu podniku, a také
celkové nezaměstnanosti v ČR, jež je následně doložena graficky. Hlavní část je za-
měřena na jednotlivé metody výběru a získávání pracovníků v konkrétní vybrané
firmě, jsou doporučeny nejlepší a nejúspěšnější metody, které je třeba dále rozvíjet.
Praktická část je tvořena osobním výzkumem a následnou analýzou v marketingové
firmě, která byla pro účely BP oslovena. Součástí práce je i vyhodnocení dotazníko-
vého šetření, které bylo ve výše uvedené firmě prováděno.

Durďáková, S. Podnikatelská etika v obchodu a službách, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Tato bakalářská práce ukazuje různé druhy etických kodexů, od manažerů

po lékaře. V její druhá část je zaměřena na to, aby se poukázalo na to, s jakým
neetickým chováním se setkáváme takřka každý den.
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Fieberová, N. Finanční analýza podniku jako nástroj finančního řízení, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá finanční analýzou stavu společnosti XY a OSTRAVSKÉ

VODÁRNY A KANALIZACE, a. s., jejího okolí a rozborem zhodnocení stávající hos-
podářské situace ve firmě a navržení možných opatření k jejímu zlepšení.

Fojtík, T. Řízení rizik v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou zavedení procesu řízení rizik a řízením rizik

ve vybraném podniku. Z důvodu přání majitele podniku, v bakalářské práci není
použit oficiální název podniku, ale název smyšlený.

Geschwandtnerová, M. Analýza horského hotela v Bavorských Alpách, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Olga
Kubová Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Táto bakalárska sa zaoberá zvýšením konkurencieschopnosti hotela Neu-

häusl**** situovaného v Bavorských Alpách. Práca sa skladá z teoretickej a praktic-
kej časti. V teoretickej časti sú opisované teoretické poznatky z oblasti cestovného
ruchu a hotelierstva. Praktickú časť tvorí predstavenie hotela Neuhäusl, porovnanie
s konkurenčnými hotelmi, dotazník a SWOT analýza súčasného stavu poskytovaných
služieb. Na základe SWOT analýzy bol vypracovaný konkrétny návrh pre zvýšenie
konkurencieschopnosti tohto zariadenia.

Gladišová, V. Daňové a účetní aspekty podnikání v obchodní společnosti, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Bc. Irena Jungová
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce v teoretické části osvětluje základní prvky účetnictví,

účetní výkazy, pojmy náklady a výnosy, a způsob výpočtu daně z příjmu právnic-
kých osob. Dále popisuje účetní a daňové odpisy a funkci odpisů. V praktické části je
představena společnost ČSAD Frýdek–Místek a. s. Na konkrétních případech je uká-
zán způsob, jakým společnost provádí odepisování dlouhodobého majetku. Dále je
ukázán vliv odpisů, nákladů a výnosů na daň z příjmu právnických osob.

Hakl, L. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je získávání a výběr pracovníků. Práce se

skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením základních
pojmů personálního managementu, získáváním a výběrem pracovníků. Praktická část
analyzuje získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Tesco Stores ČR, a. s. a ab-
solventské programy. Cílem bakalářské práce je na základě zjištěných poznatků najít
návrh na zlepšení dané situace.

Hanáková, L. Hypoteční úvěry, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
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Stručný obsah: Bakalářská práce Hypoteční úvěry je zaměřena především na seznámení se
s problematikou hypotečních úvěrů poskytovaných fyzickým osobám. V úvodu této
práce se zaměřím především na historický vývoj a rozvoj bankovnictví ve světě a
v České republice. V dalších kapitolách se věnuji hypotečnímu úvěru jako produktu
obchodní banky a na samotný pojem hypoteční úvěr, podmínky jeho získání, zajištění,
čerpání a splácení. V praktické části provedu modelový příklad žádosti o hypoteční
úvěr, jeho rozbor a vyhodnocení nejvýhodnějšího hypotečního úvěru.

Harabišová, B. Úloha organizační kultury v podnikání, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Zuzana
Stefanovová, Ph.D. Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá úlohou organizační kultury v podnikání. Úvodní část je

věnována vysvětlení příslušných pojmů vztahujících se k tématu organizační kultury,
národní kultury, managementu a vztahů se zákazníky. Cílem práce je posoudit vliv
organizační kultury dvou italských firem v roli dodavatele na jejich schopnost pružně
reagovat na požadavky zákazníků. Jsou formulovány požadavky zákazníků, je prove-
dena SWOT analýza zkoumaných firem a jsou navržena doporučení jak minimalizovat
negativní dopady rozdílnosti organizačních kultur daných firem při řešení naléhavých
situací.

Havelka, P. Fundamentální analýza akcie společnosti čez, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter
Markovič, PhD. Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá fundamentální analýzou, konkrétně společností čez. Podle

zjištěných výsledků jednotlivých analýz bylo doporučení, zda kupovat tyto akcie či
nikoliv a nastínění dalšího možného vývoje v budoucnosti.

Hermanová, M. Analýza možností hypotečního financování v ČR, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter
Markovič, PhD. Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou možností hypotečního úvěrování v České re-

publice. Nabízí přehled a informace o historii, co hypoteční úvěr znamená, jaké jsou
druhy hypotečních úvěrů, ale také informace o poskytovaných hypotečních úvěrech
vybraných bank. Práce také obsahuje podrobný přehled o vývoji úrokových sazeb
hypotečních úvěrů od vzniku až po současnost. Závěrečná část práce je zaměřená na
vyřízení žádosti o úvěr, její formální náležitosti, kalkulace hypoték a splátkové plány
od vybraných bank na konkrétní objekt financování.

Hlavoňová, I. Vyvoj sociálního zabezpečení a její dopad na obyvatele ČR., Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan
Bugri, MPH., PhD. Oponent: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem předpokládané práce bude stručně analyzovat systém sociálního za-

bezpečení od samostatného českého státu do současnosti s poukázáním na komparaci
vybraného systému státní sociální podpory.

Holoubková, V. Řízení komunikace v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
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Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá firemní komunikací jak uvnitř podniku,
tak komunikací s veřejností ve zvolené firmě. V teoretické části popisuji komunikaci
jako obecný pojem, manažerskou komunikaci a vztahy s veřejností. V části prak-
tické identifikuji vybranou energetickou společnost, analyzuji získaná data v rámci
průzkumného šetření a nechybí ani doporučení k eliminaci slabých míst v komunikaci
této firmy. Práce také uvádí využívané komunikační nástroje v organizační jednotce
Skupiny ČEZ, Jaderné elektrárně Dukovany a poukazuje na možnosti, které by mohly
komunikaci ve firmě zlepšit.

Hönigová, K. Rozvoj pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá rozvojem pracovníků v organizaci Ahold a. s., jeho okolí a

rozborem faktorů působících na zaměstnance a jejich působení v organizaci.

Horáková, V. Spotřebitelské smlouvy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá spotřebitelskými smlouvami a jejich podrobnou

úpravou. Cílem této práce je hlubší porozumění a vysvětlení tématu veřejnosti. Dále
seznámení spotřebitelů s možnostmi existence prodávajících, kteří se je budou sna-
žit oklamat. Je známo, že velká část spotřebitelů (kupujících) nevěnuje dostatečnou
pozornost důkladnému pročtení smluv. Převážnou část práce tvoří detailní rozbor vy-
braných spotřebitelských smluv upravených v zákoníku občanském. Jedná se zejména
o smlouvy distanční, smlouvy uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání, smlouvy
kupní a smlouvy o dílo. Smlouvě kupní a smlouvě o dílo je věnována zvláštní pozor-
nost. Zbývající část práce zaměřuji na mé vlastní dotazníkové šetření spokojenosti
respondentů v oblasti uzavírání spotřebitelských smluv.

Horký, T. Hospodárska kríza a jej dopad na zadĺženosť štátov Eurozóny, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan
Bugri, MPH., PhD. Oponent: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stručný obsah: V bakalárskej práci sa venujeme ekonomickej situácii v Európskej únii

a v eurozóne, ktorú zasiahla hospodárska kríza a jej najzávažnejšími problémami,
najmä v oblasti zadlžovania štátov a nezamestnanosti. Analyzujeme ekonomiky vy-
braných štátov EÚ a definujeme presné problémy vo vybraných krajinách, a následne
poskytneme riešenia týchto problémov.

Hošek, M. Ukončení pracovního poměru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce pojednává o problematice ukončení pracovního poměru. V první části

práce se věnuji základním pojmům pracovního práva, způsobům ukončení pracovního
poměru, neplatnému rozvázání a doručování písemností. V druhé části jsem se zaměřil
na dotazníkové šetření. Cílem je identifikace nejčastějších problémů a jejich následná
analýza.

Hubáčková, M. Strategie rozvoje organizace cestovního ruchu ve vybraném regionu, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
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Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním podmienok cestovného ruchu vo
vybranej turistickej a rekreačnej oblasti Malá Fatra a to prostredníctvom prieskumu
anketou. Zaoberá sa stratégiou rozvoja cestovného ruchu a možnosťami jej ďalšieho
rozvoja za pomoci strategických analýz SPACE a SWOT analýz.

Hudeček, P. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem práce je na základě teoretických poznatků z oblasti řízení a motivace

lidských zdrojů, teorie pracovní motivace, motivačních nástrojů a motivačních stra-
tegií zjistit motivy a stimuly pracovníků ve firmě Cora Bohemia s. r. o. Na základě
získaných výsledků navrhnout řešení a pokusit se je implementovat do zkoumané
firmy.

Husáková, L. Získávání a výběr zaměstnanců, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práce se zabývá oblastí řízení lidských zdrojů a především procesem získá-

vání a výběru zaměstnanců ve společnosti Student Agency s. r. o. Zabývám se danými
postupy a vysvětlením základních pojmů v oblasti personální práce. Následně navazuji
popisem personálního řízení ve společnosti Student Agency. Závěrem mé bakalářské
práce je zjistit jak probíhá získávání a výběr pracovníků ve zkoumané společnosti a
navrhnout řešení ke zlepšení dané situace.

Chalabalová, N. Marketingová komunikace v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingových strategií společ-

nosti Singapore Airlines. Popsáním současné pozice na trhu, konkurence a chováním
zákazníků společně s PESTE a SWOT analýzou byl produkt SIA situován na trhu le-
tecké dopravy. Na základě těchto znalostí byly vybrány vhodné marketingové komuni-
kační prostředky a byly identifikovány nedostatky současného přístupu ke komunikaci
se zákazníky.

Chaloupková, L. Správní soudnictví, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou správní justice, jejím vývojem a dnešní

podobou. Zaměřuje se na problémy, jak minulého, tak i dnešního správního soudnictví
a na možnostech jejich nápravy.

Chládek, M. 30/P Volby do zastupitelstev obcí, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku voleb do obecních

zastupitelstev. Zabývá se její právní úpravou včetně provedených změn, soustavou
volebních orgánů a vymezení jejich kompetencí. Provádí rozbor práva volit a být
volen, způsobu hlasování a přidělování mandátů. Pokrývá také soustava orgánů obce.
V závěru modeluje, jaký vliv má volební systém na výsledky voleb.
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Ištoková, L. Financování projektu Asociace náhradních rodin v ČR ze zdrojů EU, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá historií EU a na způsob získávání dotací z fondů EU, cílem

práce je zpracovat podklady žádosti pro možnost čerpání grantů z EU.

Jadczaková, N. Analýza vybrané firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na stav vybraného podniku

z hlediska jeho finanční i nefinanční výkonnosti. První část práce je zaměřena na
teoretický rozbor vybraných analýz. Těmito analýzy jsou SLEPT analýza, SWOT
analýza, Porterův model pěti sil, marketingový mix a v neposlední řadě i finanční
analýza. Navazující praktická část poté aplikuje zmiňované analýzy na daný podnik.
Výstupy analýz jsou interpretovány a v dalším kroku slouží jako podklad pro vlastní
návrhy řešení vedoucí ke zlepšení situace podniku.

Jajcayová, B. Príprava finanční časti podnikateľského zámeru pre potreby získania bankového
úveru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Predmetom mojej práce je vymedzenie podstaty a účelu podnikateľského

zámeru všeobecne a aj z hľadiska bankového úveru. V druhej kapitole som vymeno-
vala a popísala viacero možností financovania podniku z vlastných a cudzích zdrojov.
V praktickej časti som spracovala podnikateľský plán kaviarne–cukrárne Café Štefá-
nik, pre potreby získania bankového úveru. V závere práce sú vypracované predbežné
náklady a výnosy podniku.

Jakubcová, L. Analýza finanční situace vybraného podniku s dúrazem na řízení hotovosti,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Oponent: Ing. Gabriela Ponecová
Stručný obsah: Práca sa zaoberá finančnou analýzou podniku Den Braven s dôrazom na

riadenie hotovosti. Na základe získaných poznatkov o finančnej analýze sú využité
v konkrétnej analýze podniku pre zistenie jeho vývoja a zdravia podniku.

Jandová, R. Hodnocení efektivnosti investice do dluhového nástroje na příkladě České spoři-
telny, a. s., Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních
věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Oponent: Ing. Gabriela Ponecová
Stručný obsah: Práce se zabývá jedním z aspektů problematiky cenných papírů, konkrétně

hodnocením efektivnosti investice do dluhového nástroje. Nejprve jsou zde zmíněna
kritéria hodnocení efektivnosti investice a následně charakterizován dluhový cenný
papír jako investiční nástroj. Poté je charakterizována Česká spořitelna, a. s. a ná-
sledně je hodnocena efektivnost investice do fondu Sporobond.

Janeček, J. Nekalá soutěž a prostředky její právní ochrany z pohledu spotřebitele, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou nekalé soutěže se zaměřením na spotřebi-

tele a hájení jeho práv. V teoretické části práce jsem se věnoval vysvětlení základních
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pojmů a popisem subjektů, které se mohou účastnit nekalosoutěžních sporů. Dále
jsem popsal prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži a zmínil jsem se i o mi-
mosoudní ochraně. V další části jsem popsal veřejnoprávní sankce a zabýval jsem se
konkrétně trestněprávními sankcemi. V praktické části jsem se zaměřil zejména na
klamavou reklamu a její vliv na spotřebitele a jak se může v těchto případech spotře-
bitel bránit. Tyto jednotlivé příklady jsem okomentoval a provedl rozbor speciálních
znaků klamavé reklamy.

Janiš, J. Optimalizace nákladů mezinárodní kamionové přepravy ve společnosti KOTRLA,
a. s., Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí
práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce na téma Optimalizace nákladů mezinárodní kamionové

přepravy ve společnosti KOTRLA, a. s., se vztahuje na konkrétní dopravní podnik,
kde analyzuje stávající situaci podniku a poté doporučuje případné změny. Práce
je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o dopravě,
vysvětluje základní pojmy spojené s dopravou, popisuje jednotlivé druhy dopravy,
legislativní úpravu, ukazatele a především náklady silniční nákladní dopravy. Prak-
tická část je zaměřena na konkrétní dopravní firmu. Obsahuje charakteristiku pod-
niku, jeho historii, organizační strukturu a systém fungování společnosti. Praktická
část je především zaměřena na analýzy vybraných částí v systému fungování divize
mezinárodní kamionové dopravy společnosti KOTRLA, a. s. Nedílnou součástí této
části jsou doporučení na změny tak, aby došlo k optimalizaci, tedy snížení nákladů.

Jánošík, M. Využití Marketingového mixu v podnikovej praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práca sa zaoberá analýzov marketingového mixu v prevádzke poskytujúcej

gastronomické služby, eventové podujatia, školiace a teambuildingové akcie zamerané
na gastronomické trendy a prenájmu priestorov pre retailových zákazníkov. Využitie
marketingového mixu v danej spoločnosti a prostredníctvom jeho analýzy zhodnotiť
jeho úlohu.

Juráňová, P. Strategie rozvoje regionu Hodonínsko, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá rozvojovými aktivitami regionu Hodonínsko, návrhovou a

analytickou částí odpovídající požadavkům regionu. Na základě zjištěných skutečností
obsahuje řešení jednotlivých priorit a opatření.

Jurášová, I. Zánik pracovního poměru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá formami zániku pracovního poměru. Nejprve

jsou vysvětleny základní pojmy, jako jsou účastníci pracovněprávních vztahů. Dále
se práce věnuje přímo tématu zániku pracovního poměru. Jednotlivé kapitoly práce
jsou věnovány zániku pracovního poměru ve zkušební době, dohodě o rozvázání pra-
covního poměru, výpovědí z pracovního poměru, okamžitému zrušení pracovního po-
měru a problematice hromadného propouštění. V další části práce jsou rozebrány
instituty související s výpovědí, jako např. odstupné, které představuje jakousi formu
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odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání bez vlastního zavinění. Následuje vý-
klad o neplatném rozvázání pracovního poměru. V práci jsou uvedena i doporučení,
které student navrhuje tazatelům na dané otázky. Práce se rovněž pokouší o zhodno-
cení současné právní úpravy.

Jurek, M. Marketingová komunikace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá důležitou oblastí jakéhokoliv podnikatelského

subjektu. Nejprve v ní jsou vysvětleny základní pojmy, dále je objasněna podstata ko-
munikačního mixu a posléze rozebrány jednotlivé nástroje marketingové komunikace.
V praktické části práce je analyzována marketingová komunikace vybraného podni-
katelského subjektu, který je pro účely práce označován jako Krejčovství Protěž.

Kachlíková, J. Řízení lidských zdrojů v organizaci veřejné správy, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zaměřuje na teoretická východiska a následnou

analýzu skutečného stavu řízení lidských zdrojů v organizaci. Analýza byla provedena
pomocí dotazníkového šetření a výsledky jsou zpracovány do vlastního zhodnocení a
návrhu možných opatření vedoucích k zefektivnění práce v organizaci.

Kavalec, P. Rozvoj pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá rozvojem pedagogických pracovníků ve vybrané hudební

škole. Charakterizuje metody rozvoje pracovníků, analýzu jejího významu v praxi
a následné zlepšení stavu. Za pomoci analýzy metod rozvoje zaměstnanců, makro-
prostředí, mikroprostředí, SWOT analýzy a dotazníkového šetření poskytuje ucelený
pohled na rozvoj zaměstnanců ve zvolené hudební škole. Na základě zjištěných údajů
jsou navrhnuta opatření a doporučení pro zkvalitnění rozvoje zaměstnanců.

Keprtová, G. Nezaměstnanost a její dopad na obyvatele ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problémem nezaměstnanosti a jejímu vlivu na obyvatele

České republiky. Je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou, v části teoretické
jsou uvedena fakta a odborné pojmy charakterizující nezaměstnanost. V praktické
části je rozbor regionu Blanenska z pohledu ne/zaměstnanosti

Kindjová, K. Systém řízení jakosti ve firmě STAPAK, spol. s r. o., Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Juraj Kubek
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je analyzovat úlohu řízení jakosti v obchodní

organizaci a navrhnout zásady zvýšení její konkurenceschopnosti prostřednictvím ja-
kosti. V práci se zabývám významem a úkoly řízení jakosti v současném podnikání,
úlohou standardizace systémů řízení jakosti, analýzou podmínek zavádění systému
řízení jakosti ve společnosti STAPAK, spol. s r. o. a návrhem rozvoje systému řízení
jakosti v analyzované organizaci.
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Klusák, P. Analýza vybrané firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekono-
mie. Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav podniku a navrhnout opatření

k jeho zlepšení. Výrobní podnik DK PLAST, spol. s r. o. se především zabývá výro-
bou plastových a technických výlisků. První část je zaměřena na teoretické zpracování
marketingových a finančních analýz. V druhé části jsou zmíněné analýzy prakticky
aplikovány na podnik. Poslední část se zabývá návrhy řešení zjištěných problémů. Ná-
vrhy řešení mohou sloužit jako podklad pro zamyšlení podniku nad svými slabinami.

Klusalová, P. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je na základě teoretických poznatků analyzo-

vat úlohu získávání a výběru pracovníků a navrhnout zlepšení účinnosti této úlohy
v organizaci. Na základě teoretických poznatků z odborné literatury jsem uvedla
jednotlivé kroky procesu získávání a výběru pracovníků, a způsoby při získávání a
výběru. V praxi popisuji společnost TESCO STORES a. s. a analyzuji používané
kroky procesu získávání a výběru pracovníků.

Klusek, R. Analýza podnikatelského prostředí firmy Refrasil, s. r. o., Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Zuzana
Stefanovová, Ph.D. Oponent: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Stručný obsah: Cílem práce je analyzovat podnikatelské prostředí firmy Refrasil s. r. o.

se sídlem v Třineckých železárnách v Třinci. Firma patří mezi nejvýznamnější vý-
robce žáruvzdorných materiálů v České Republice. Vyrábí šamotové a vysocehlinité
tvárnice, izolační materiály, hmoty, malty, tmely, žárobetony a žárobetonové prefab-
rikáty. Prioritou je export do zahraničí. Podnikatelské prostředí firmy Refrasil, s. r. o.
jsem analyzoval pomocí vybraných vnějších a vnitřních analýz prostředí podniku.
Jde o PESTLE analýzu, Porterovou analýzu konkurence v odvětví, BCG (Boston
consulting group) matici, a samozřejmě SWOT analýzu. Díky tomuto průřezu firmy,
respektive strategických rozborů, se dozvíme jaké má firma Refrasil, s. r. o. postavení
na zahraničním trhu, jak dokáže konkurovat ostatním firmám, a jaké výrobky vyrábí.
Zda jsou pro firmu finančně atraktivní, nebo naopak — jsou spíše přítěží. A mou
snahou je aplikovat návrhy a doporučení, aby byly pro firmu výhodné.

Kočvárková, B. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá motivací pracovníků v organizaci Mila s. r. o. a částečně i

její firemní kulturou. Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola obsahuje teo-
rii i rozbor firemní kultury organizace. Tématem druhé kapitoly je pojem motivace,
účinnost spokojenosti ke zvýšení výkonu zaměstnance, motivační teorie a role mana-
žera v podniku. Třetí kapitola obsahuje hmotné a nehmotné stimulační nástroje. Na
základě zjištěných skutečností dle dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru s ma-
nažerem, obsahuje práce doporučení pro zlepšení motivace pracovníků v organizaci.

Kollárová, Z. Strategická analýza regionálního cestovního ruchu, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Olga Kubová
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Stručný obsah: Práca sa zaoberá strategickou analýzou cestovného ruchu a marketingom
mesta Piešťany. Na základe zistení geografických, historických a socio–ekonomických
možností mesta obsahuje práca návrhy pre zlepšenie súčasného stavu, tak aby mesto
Piešťany bolo i naďalej významným turistickým miestom.

Komínková, L. Vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá mimosoudním řešením pohledávek, které vzni-

kají na základě obchodně právních vztahů se zaměřením na posouzení všech výhod
a nevýhod při využití inkasních agentur a Rozhodčího soudu. Je provedena analýza
postavení, práv a povinností při mediaci, správě a vymáhání pohledávek a prov edeno
porovnání při řešení konkrétních pohledávek jak inkasní agenturou, tak rozhodčím
soudem.

Konderlová, R. Bankovní finančně úvěrové produkty pro občany, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se věnuje úvěrovým bankovním produktům pro klienty.

Zaměřuje se na analýzu úvěrových bankovních produktů konkrétních bank působících
v České republice. V teoretické části je popsán bankovní systém a nejčastější úvěrové
bankovní produkty. Praktická část je zaměřena na srovnání vybraných úvěrových
produktů třech významných bank. Cílem práce je přehledně zobrazit současnou si-
tuaci na trhu úvěrových bankovních služeb pro drobné klienty a posoudit výhodnost
jednotlivých produktů.

Konečný, K. Systém motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku motivace pracovníků

v organizaci, ve které pracuji. Cílem práce je zhodnotit dosavadní motivační systém
organizace a vzhledem k zjištěným teoretickým poznatkům se pokusit formulovat
doporučení, která by mohla přispět k vyšší pracovní motivaci a spokojenosti zaměst-
nanců.

Král, O. Získávání a výběr pracovníků Řízení zaměstnanců — manager/leader, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Bakalářská práce se zaměřuje na objasnění pojmů manažer, řízení, lídr a

leadership v kontextu personální problematiky a problematiky řízení lidských zdrojů.
Cílem práce bylo vytvořit profil lídra a srozumitelně vysvětlit důležité rozdíly mezi
pojmy manažer a lídr.

Krátká, L. Rozvoj organizační struktury podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
Stručný obsah: Práce se zabývá organizační strukturou společnosti Istima, a. s., jejími pod-

nikovými procesy a analýzou těchto procesů. Na základě výsledků analýzy byla dopo-
ručena úprava podnikových procesů pro dosažení vyšší efektivity organizace podniku.
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Krátký, P. Financování podnikatelských aktivit podniku s využitím dotací z fondů EU, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Mgr. Rostislav Gola Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Práce pojednává o financování podnikatelských aktivit podniku s využitím

dotací z fondů EU a zároveň se zaměřuje na konkrétní situaci, kdy je vypracován pro-
jekt a podána žádost o dotaci z Evropského fondu. V teoretické části je popsáno finan-
cování podniku, jsou zde definovány evropské a strukturální fondy a charakterizuje
se zde předfinancování podnikových výrobních a obchodně–manažerských procesů.
Praktická část se pak zaměřuje na samotné dotace, statistku čerpání dotací a řeší
žádost o dotaci, která byla podána autorem práce. Praktická část se také zaměřuje
na nejčastější chyby, které při podávání žádosti o dotace vznikají.

Križanová, M. Hospodárska kríza a dopad na zadĺženosť štátov eurozóny, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan
Bugri, MPH., PhD. Oponent: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stručný obsah: Práca sa zaoberá priblížením a vysvetlením či už charakteristikou a vývojom

svetovej ekonomiky, tak i v neposlednom rade hlavne vznikom a príčinám, ktoré
viedli ku vzniku hospodárskej krízy vo svete. Taktiež som v mojej práci uviedla i
predpokladaný ekonomický vývoj vo svete.

Kryštofová, I. Analýza statistických dat jako podklad pro manažerské rozhodování Psychi-
atrické léčebny Brno, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav aplikované infor-
matiky. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Oponent: Ing. Jindřich Kadrnožka
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou statistických dat psychiatrické léčebny Brno. Na

základě zjištěných skutečností navrhuji doporučení pro management Psychiatrické
léčebny.

Křenková, T. Výhody a nevýhody franchisingu, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá jednou z forem podnikání, kterou je franchising. V první

části charakterizuje všechny pojmy a události týkající se franchisingu. Závěrem této
části poskytne náhled na výhody a nevýhody franchisového podnikání. V druhé části
zodpoví všechny teoretické otázky pomocí dvou vybraných franchisingových řetězců.
K potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, zda je franchising výhodnou formou podnikání,
přispěje statistikami o vývoji franchisových společností na českém trhu. Bakalářská
práce poskytuje přehled o znalostech veřejnosti týkajících se franchisingu.

Křížová, H. Ochrana spotřebitele a její právní úprava dle občanského zákoníku, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou ochrany spotřebitele a její právní úpravou

dle občanského zákoníku. První část práce informuje čtenáře o vývoji práva ochrany
spotřebiteli a základních pojmech. Další část práce se zabývá charakteristikou orgánů
a organizací ochrany spotřebitele. Třetí část je zaměřena především na právní úpravu
ochrany spotřebitele dle občanského zákoníku. Poslední část práce obsahuje průzkum
veřejného mínění a vyhodnocení získaných dat.
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Kubíčková, I. Strategická analýza regionálního trhu cestovního ruchu, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Oponent: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou regionálního trhu cestov-

ního ruchu a to konkrétně mikroregionem Mikulovsko. Cílem mé práce je na základě
analýzy vnějšího a vnitřního prostředí poukázat na návrhová opatření vytvořená pro
tento mikroregion. Nejdříve je zpracována teoretická část, která se zaměřuje na stra-
tegické řízení, analýzu vnějšího prostředí, analýzu vnitřního prostředí a SWOT ana-
lýzu. Praktická část představuje aplikaci jednotlivých teoretických poznatků na daný
mikroregion Mikulovsko.

Kubová, L. Přijetí eura v České republice, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá přijetím eura v České republice. Z toho důvodu je po-

zornost nejprve věnována teoretickému objasnění vzniku měnové integrace v rámci
Evropské unie. Následně se pozornost zaměřuje na postavení Evropské měnové unie
se zaměřením na současné problémy, kterým čelí eurozóna. Poslední část práce se
pak zaměřuje na způsoby přijetí eura v České republice z institucionálního hlediska
a z hlediska plnění konvergenčních kritérií. Představeny jsou i potencionální výhody
a nevýhody, které plynou ze zavedení eura.

Kučmiková, I. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Mgr. Peter
Stoličný, ArtD. Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou marketingu vo všeobecnosti,

popisom marketingového mixu, charakteristikou Penziónu Diana*** v Piešťanoch a
následnou podrobnou analýzou marketingového mixu na tomto vybranom podniku.
Na základe zistených skutočností obsahuje vlastné návrhy riešenia s cieľom zlepšenia
kvality marketingového mixu tohto podnikateľského subjektu.

Kvapil, V. Developerský projekt, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Stručný obsah: V této bakalářské práci je popsána problematika developerského projektu.

Bakalářská práce obsahuje popsání založení SPV, vyčíslení jednotlivých nákladů a
navrhnutí způsobů financování celého developerského projektu.

Kyšová, T. Vyhodnocení marketingové komunikace klientského centra České spořitelny, a. s.,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: PhDr. Jana Řeháková Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce zobrazuje marketingovou komunikaci Klientského centra

České spořitelny. Práci je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretické
část představuje komunikační kanály Klientského centra České spořitelny. Praktické
část prezentuje a hodnotí fungování jednotlivých komunikačních kanálů. Graf a ob-
rázky byly použity pro praktickou ilustraci komunikačních kanálů Klientského centra
České spořitelny. Závěr je věnovaný opatření pro zlepšení komunikace Klientského
centra České spořitelny.
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Lábrová, V. Přestupky v systému správních deliktů, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o přestupcích, které náleží do systému správ-

ních deliktů. Přestupky jsou z hlediska praxe nejběžnějším druhem správních deliktů.
Zabývá se jednotlivými druhy správních deliktů, řízením o přestupku a postupy or-
gánů činných v tomto řízení, sankcemi za spáchaný přestupek, přezkoumáním roz-
hodnutí o přestupku a výkonem rozhodnutí. Součástí práce je pojednání o zákonech
souvisejících s problematikou správního trestání.

Laudát, J. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: V práci budou popsány základní poznatky z problematiky motivace. Ná-

sledně bude tato teorie zaměřena na motivaci pracovníků v organizaci. Pro praktickou
část jsem si vybral společnost Rybníkářství Pohořelice a. s. Zde provedu dotazníkový
průzkum a na základě jeho výsledků navrhnu společnosti možnosti řešení její situace.

Letý, P. Příčiny a průběh hypoteční krize v USA, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá příčinami a průběhem Americké hypoteční

krize a jejími důsledky na Americkou a světovou ekonomiku. Dále jejím vlivem na
Ekonomický vývoj Evropské unie, Japonska, státního uskupení BRIC a také České
republiky.

Mackaničová, K. Konkurenceschopnost hotelu Silesia v ostravském regionu, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Alena
Votoupalová Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Má bakalářská práce je zaměřena na konkurenceschopnost hotelu Silesia

v ostravském regionu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teore-
tická část obsahuje poznatky z oblasti provozování ubytovacího zařízení, hotelového
marketingu a konkurenceschopnosti podniku. V praktické části je provedena analýza
jednotlivých nástrojů marketingového mixu hotelu Silesia a jeho konkurentů v okolí.
Dále byla provedena také SWOT analýza a dotazníkové šetření. Na základě těchto
analýz jsou navržena doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Silesia.

Macková, Š. Společnost s ručením omezením — založení a vznik, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou založení a vzniku společnosti

s ručením omezeným. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou.
V teoretické části jsou popsány především skutečnosti, které vedou k založení a vzniku
společnosti s ručením omezeným. Teoretická část se také věnuje obchodním společnos-
tem obecně a dotýká se i srovnání společnosti s ručením omezeným jako společnosti
kapitálové se společnostmi osobními. Praktická část obsahuje modelovou situaci, kdy
si dvě osoby chtějí založit společnost s ručením omezeným. Je zde vytvořen manuál,
kde jsou popsány jednotlivé kroky vedoucí ke vzniku společnosti s ručením omezeným.
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Makovičková, L. Konkurenceschopnost realitní kanceláře, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Zuzana
Stefanovová, Ph.D. Oponent: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou konkurenceschopnosti jednotlivých realit-

ních kanceláří v rámci Moravskloslezského kraje s orientací na realitní kancelář Sting,
s. r. o. V analytické části práce je věnována pozornost analýzám odvětví, PEST ana-
lýze, SWOT analýze a analýze pěti konkurenčních sil — tzv. Porterova analýza, s cí-
lem zjištění konkurenceschopnosti vybraných realitních kanceláří v Moravskoslezském
kraji a jejich jednotlivých konkurenčních výhod. Východiskem teoretické části je zhod-
nocení, zda je výhodnější v oblasti trhu realitních kanceláří samostatně podnikat nebo
mít franchisingovou licenci, a jak klient vnímá realitní kanceláře a podle čeho si je vy-
bírá. V závěru práce jsou formulovaná doporučení pro realitní trh Moravskoslezského
kraje a výstupem práce jsou konkrétní doporučení určená realitní kanceláři Sting,
s. r. o. tak, aby byla v rámci Moravskoslezského kraje konkurenceschopná.

Maňáková, T. Prodejní strategie podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Bakalářská práce je zaměřena na přehled a charakteristiku vybraného pod-

niku. V první části jsem se zabývala obecnými informacemi o obchodu, marketingu a
obecným pojetím SWOT analýzy. Druhá část vychází z teoretického základu. Zabý-
vám se analýzou firmy Klimatex a. s., a především se zaměřuji na prodejní techniky a
nákupní strategii, komunikační mix. V poslední části jsem vytvořila SWOT analýzu,
kde jsem vyhodnotila a navrhla řešení silných, slabých stránek, a příležitostí a hrozeb.

Marečková, A. Kongresový cestovní ruch a možnosti jeho rozvoje v Slovenské republice,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Ve-
doucí práce: Ing. Olga Kubová
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá kongresovým cestovným ruchom v Slovenskej

republike zameraného najmä na hlavné mesto Bratislavu ako „vstupnú bránu“ do ko-
nania kongresov a na základe porovnania s Českou republikou analyzuje postavenie
Slovenskej republiky v kongresovom cestovnom ruchu. Prostredníctvom prieskumu
hotela Sheraton v Bratislave vykonaného formou rozhovoru so zamestnancami hotela
sa zameriava na poskytované kongresové služby a marketingovú komunikáciu. Na zá-
klade prieskumu navrhuje možnosti na zlepšenie a skvalitnenie aktivít hotela v týchto
oblastiach.

Marková, S. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Tématem bakalářské práce je získávání a výběr pracovníků. Bakalářská

práce vás nejprve seznámí s procesem řízení lidských zdrojů, s personálním pláno-
váním, získáváním a výběrem zaměstnanců. Zde jsou popsány a vysvětleny důležité
pojmy, které se zabývají touto problematikou. Při výběru pracovníků jsou zohledněny
metody výběru pracovníků a jejich použití. V praktické části se zaměřuji na použití
těchto metod ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Je zde popsána
charakteristika organizace, její historie, organizační struktura personálního úseku,
postup při získávání a výběru pracovníků ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České
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republiky, kde na závěr zhodnocuji a navrhuji zlepšení výběrového pohovoru. Cílem
této bakalářské práce je analyzovat teoretické poznatky z odborné literatury a vyu-
žívat toto poznání v praxi. Snažila jsem se tyto metody a způsoby praktikovat při
získávání a výběru pracovníků ve Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a
navrhnout závěry ke zvýšení její účinnosti.

Matoušková, V. Společnost s ručením omezeným, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se věnuje problematice založení a vzniku společnosti s ručením ome-

zeným. Zabývá se základní charakteristikou, založením a vznikem společnosti. Tato
práce se také zaměřuje na náklady spojené se založením společnosti a na návrh spo-
lečenské smlouvy.

Mattesová, M. Ochrana spotřebitele a její právní úprava, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Ve své práci se zabývám otázkou ochrany spotřebitele v rámci České re-

publiky. Zaměřuji se na srozumitelný výklad zákonných předpisů, upravujících danou
problematiku. Za tímto účelem jsem pracovala především se zákonem na ochranu spo-
třebitele a občanským zákoníkem. V práci se také zabývám alternativními způsoby
prodeje, triky používané při těchto způsobech prodeje, se záměrem oklamat spotřebi-
tele. Další část práce je věnovaná modelovým situacím, kde je popsán průběh, řešení
a doporučení k jednotlivým příkladům.

Matúšková, S. Řízení rizik v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problémy řízení rizik v daném podniku, jenž

je uveden pod smyšleným názvem především z důvodů konkurenčních. Na základě
zjištěných informací předkládám firmě vyhodnocení a návrh na řešení jednotlivých
rizik.

Mavlerová, V. Vývoj, organizace a struktura města, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce shrnuje vývoj, organizaci a strukturu města v obecné

rovině a současně poukazuje na konkrétní město Oslavany. Pozornost je věnována
pojmům veřejná správa, samospráva a jejich členění. Dále shrnuje historický vývoj
veřejné správy v České republice od 13. století až po současnost. V práci je také
popsána historie Oslavan a jsou zde rozebrány jednotlivé odbory a orgány města, kde
se nachází srovnání obce s rozšířenou působností s obcí s pověřeným obecním úřadem.

Mayerová, N. Marketingová komunikace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá marketingovou analýzou súčasného stavu ho-

tela Dynamic, jeho vnútorným a vonkajším marketingovým prostredím. Na základe
analýzy obsahuje návrhy na zlepšenie marketingovej komunikácie a zvýšenie konku-
rencieschopnosti pre tento podnik.
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Mazalová, K. Exekuce — výkon exekučních titulů dle exekučního řádu, činnost soud-
ních exekutorů, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí
práce: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D. Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Práce charakterizuje průběh exekučního řízení v praxi. Teoretická část se

zabývá tématem soudní exekutor a exekuce dle exekučního řádu. Jsou zde uvedeny
způsoby provádění exekucí a vzájemný vztah mezi prameny exekučního řízení. Prak-
tická část je zaměřena na provádění exekuce v praxi s použitím příkladů průběhu
exekuce.

Mikuláš, M. Podnikání fyzických osob z členských států EU v ČR, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Táto práca obsahuje informácie o možnostiach podnikateľov (ako FO)

z členských štátov Európskej únie v podmienkach Českej republiky. Prvá analytická
časť je venovaná popisu súčasnej situácie v ČR, právnym aspektom podnikania na
základe živností v ČR. V praktickej časti je porovnané administratívne, právne a
ekonomické zaťaženie živnostníkov v ČR v porovnaní s SR. Posledná kapitola obsa-
huje porovnanie situácie, kedy slovenský živnostník podniká v SR a v ČR, kde je
poukázané na pozitíva a negatíva vyplývajúce z národných legislatív. Cieľom práce je
podrobne charakterizovať podmienky vytvorené pre zahraničných podnikateľov pod-
nikajúcich na základe živnostenského oprávnenia, porovnať živnosti na SR a ČR a
rozhodnúť, kde sa slovenskému živnostníkovi oplatí viac podnikať.

Miler, D. Hodnocení finanční situace podniku HEINEKEN Česká republika a. s., Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica, Ph.D.

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit finanční situaci podniku Hei-

neken Česká republika, a. s. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou
definovány jednotlivé metody marketingových a finančních analýz. V druhé části je
stručně charakterizován zmíněný podnik, na něž jsou následně aplikovány jednotlivé
analýzy. Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou výroční zprávy podniku z let 2007 až
2011. Pro objektivní zhodnocení je použito srovnání s oborovým průměrem. Poslední
část této práce se zabývá návrhem řešení vedoucích ke zlepšení situace podniku.

Mokrá, L. Nekalá soutěž a prostředky její právní ochrany, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Práce vymezuje základní definici a podmínky nekalé soutěže. Informuje,

jak je nekalá soutěž regulována a ukotvena v českém právním řádu. Uvádí, jakými
právními prostředky je možné se před nekalou soutěží ochránit. Dále mapuje regulaci
nekalé soutěže v rámci Evropské unie a formou dotazníku zjišťuje, jak vnímají tržní
prostředí, v souvislosti s nekalou soutěží, sami podnikající.

Moravcová, M. Agroturistika a vidiecky cestovný ruch na Slovensku, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na vidiecky cestovný ruch a agro-

turistiku. Definujem cestovný ruch všeobecne. Zamerala som sa aj na časti Slovenska
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podľa charakteru daného územia. V praktickej časti sa venujem agroturistike a vi-
dieckemu cestovnému ruchu v okolí môjho trvalého bydliska.

Moserová, K. Marketingová komunikace v podnikání, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou komunikačního mixu

společnosti Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group. Cílem práce je analyzovat
současnou situaci v oblasti marketingu a na základě zjištěných skutečností navrhnout
doporučení pro rozvoj obchodních aktivit podniku a zlepšení marketingové komuni-
kace s klienty.

Mrázková, P. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovým mixem restaurace „U Komína“, analýzou

jeho okolí a dotazníkovým šetřením. Účelem výzkumu je zjištění spokojenosti zákaz-
níků s poskytovanými službami. Na základě zjištěných skutečností doporučím návrhy
na zlepšení.

Mrázová, M. Propagace turistických možností na Břeclavsku, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Bakalářská práce je zaměřena na propagaci turismu na Břeclavsku. V práci

jsou nejprve uvedeny základní pojmy z oblasti marketingu a cestovního ruchu. Násle-
duje charakteristika Břeclavska a jednotlivých atraktivit a kulturních akcí na Břec-
lavsku. Dále se bakalářská práce věnuje analýze současného stavu propagace na Břec-
lavsku. Na základě provedené analýzy jsou v práci navrženy nové možnosti, rozšíření a
zlepšení propagace turismu na Břeclavsku, které by mohly přilákat další návštěvníky
a také ke zvýšení povědomí o této krásné oblasti.

Müllerová, K. Předpokládané dopady přijetí měny Euro pro Českou republiku, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Cílem práce je vyhodnocení dopadů přijetí měny euro v České republice

pomocí makroekonomických ukazatelů a zhodnocení situace eurozóny. V první části
práce mapuje historii vzniku měnové unie a konvergenčních kritérií a pomocí me-
tody analýzy zkoumá plnění jednotlivých konvergenčních kritérií Českou republikou.
V druhé části je pak pozornost věnována ekonomické situaci států, které v současnosti
patří do tzv. eurozóny. Dílčím cílem je jejich situaci analyzovat a vyvodit potenciální
následky, kterým by se Česká republika jako možný člen měla vyhnout. Práce je také
zaměřena na vyhodnocení dopadů plynoucích ze členství v eurozóně.

Naumová, V. Zadávání veřejných zakázek, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zaměřuje na zadávání veřejných zakázek ve městě Pohořelice. Vy-

mezuje právní rámec, znaky, náležitosti veřejných zakázek. Definuje veřejnou správu,
jejíž součástí jsou obce, město Pohořelice. Dále jejich orgány, schvalovací pravomoci
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a komparaci s vybraným městem. Uvádím změny formou novely zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a jejich dopadech na zadávání veřejných zakázek ve městě
Pohořelice.

Nejedlá, L. Hodnocení finanční situace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: Ing. Gabriela Ponecová
Stručný obsah: Práce se zabývá odkrytím problémů ve finanční situaci podniku a následném

vyvození korekčních opatření v zájmu zabránění vzniku finančních těžkostí. Finanční
analýza pomáhá posoudit a ohodnotit finanční situaci podniku, slouží k rozhodování
a je tak důležitou součástí finančního řízení. Cílem bakalářské práce je provedení
hodnocení finanční situace společnosti Metrostav, a. s. v létech 2009–2011.

Nohelová, L. Kontrolní systém v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce Kontrolní činnost v organizaci je analýza

potřeb vytvoření kontrolní činnosti ve vybrané organizaci. První část je teoretická,
vymezuje pojem kontroly, popisuje jednotlivé druhy, funkce a zásady. V druhé části
je mnou vybraná organizace představena a zanalyzována její potřeba k vytvoření
kontrolního mechanismu pro její potřeby. Třetí část zobrazuje metody, druhy a způ-
soby využití této kontroly. V poslední části práce je vybraná problematická oblast
v organizaci, kterou se budu zabývat konkrétně, od vytvoření procesu kontrolního
mechanismu, přes aplikaci v praxi, až po konečné fungování a nastavení.

Nováková, G. Strategie rozvoje organizace, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá strategií rozvoje strojírenské společnosti Šmeral Brno a. s.,

uvádí teoretická východiska, rozebírá vnitřní faktory a vnější prostředí působící na zá-
kazníky v době ekonomické krize. Na základě zjištěných skutečností stanovuje návrhy
směrů strategie organizace pro nejbližší období.

Ondráčková, P. Marketingové komunikace v obchodním podniku, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou marketingové komunikace v aplikaci na obchodní

podnik a návrh opatření ke zvýšení její účinnosti.

Ondřejcová, L. Motivace a odměňování zaměstnanců na lakovně v podniku Lakum KTL,
a. s., Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá teoretickými poznatky o motivaci a odměňování

zaměstnanců. V praktické části bude představen vybraný podnik, uvedeny jejich mo-
tivační prostředky a složky odměňování. Cílem práce bude provést analýzuv podniku
pomocí dotazníkového šetření, zlepšení a návrhůmotivačních a odměňovacích procesů
v podniku.
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Oppeltová, V. Společnost s ručením omezeným (právní postavení společníka ve společnosti
s ručením omezeným), Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí
práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá především problematikou právních aspektů

jednotlivých forem vzniku a zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omeze-
ným. Tato práce přibližuje jednotlivé způsoby vzniku společnického vztahu stejně tak
formy zániku společnického vztahu, které nabízí český právní řád. V práci je poměrně
často zmiňována a řešena otázka obchodního podílu, jeho převodu či přechodu a s tím
související změny v osobě společníka. Práce obsahuje stručné zpracování historického
vývoje společnosti a charakterizuje pojem společníka ve společnosti s ručením omeze-
ným. Dále jsou v práci stručně popsána jednotlivá práva a povinnosti společníků, které
jim ukládá zákon. Tato práce vychází především z ustanovení obchodního zákoníku,
který upravuje řadu kogentních ale i dispozitivních ustanovení. Hlavním cílem této
bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat jednotlivé druhy právního postavení
společníků ve společnosti s ručením omezeným.

Oppitzová, K. Controlling ve vybraném výrobním podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá vysvětlením pojmu controlling, jeho nástroji

a metodami. Pozornost je věnována analýze kalkulačního systému, jeho předmětu
a úrovním a také je zde popsáno controllingové pojetí kalkulací, nejprve teoreticky,
poté i prakticky v podniku BÖHM PLAST–TECHNIK a. s. Dále je zde přiblížena
činnost controllera a jeho zařazení a jsou zde také uvedeny nástroje strategického
a operativního controllingu. Práce obsahuje také představení daného podniku, jeho
historii a předmět podnikání a dosavadní vývoj controllingu v této společnosti a čin-
nosti controllera v podniku. Cílem této bakalářské práce je analyzovat kalkulační
systém v daném podniku a případně navrhnout zlepšení tohoto systému. Z této ana-
lýzy vyplývá, že systém funguje velice dobře, byly navrhnuty pouze změny, týkající
se započítávání dopravy a spotřeby elektrické energie až na úroveň výrobku.

Oslzlá, V. Vymáhání pohledávek z obchodně–právních vztahů, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání pohledávek. Jejím

cílem je ukázat prevenci a postupy při vymáhání pohledávek. Teoretická část obsahuje
charakteristiku pojmu pohledávka, vysvětlení klíčových slov, vymezení nejčastějších
zajišťovacích nástrojů a právní způsoby, kterými lze pohledávku vymáhat. Praktická
část charakterizuje postupy jaké společnost užívá k vymáhání svých pohledávek. Na
závěr je na příkladu společnosti A, s. r. o. uveden postup při soudním vymáhání po-
hledávek a vyjádření k řešení vzniklé situace.

Pachlová, P. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovým mixem a analýzou společnosti STADA

PHARMA CZ, jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky a pacienty. Na
základě zjištěných skutečností obsahuje práce návrhy a doporučení podpory prodeje
pro tento podnikatelský subjekt.
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Paseka, P. Marketing lázeňských služeb v Jihomoravském kraji se zaměřením na lázně Led-
nice, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.
Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovými službami Jihomoravského kraje se za-

měřením na lázně Lednice v oblasti lázeňství. Téma lázeňské je pro mě velice blízké.
Můžeme říci, že práce má jak část teoretickou, tak část praktickou. Metodologická
částje zaměřena na lázeňství jako takové. Jsou zde obsaženy kapitoly jako postavení
lázeňství, léčivé zdroje, historie lázeňství. Další kapitola je SWOT analýza. Také jsem
se zaměřil na různé analýzy a strategie. Příkladem analýza konkurence a zákazníků,
marketingová strategie. Neméně důležitou složkou této práce je marketingový mix.
Aplikační část je zaměřena na marketingový mix lázní Lednice. Důležitou složkou
praktické části je marketingový výzkum. Jedna z nejdůležitějších kapitol se jmenuje
návrh zlepšujících se opatření.

Pavelcová, Z. Marketingová komunikace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace ve společ-

nosti Autocentrum hm s. r. o. První část práce obsahuje teoretická východiska marke-
tingové komunikace, na které navazuje analytická část práce aplikovaná na společnost.
Na základě odborného úsudku, práce také obsahuje návrhy na zlepšení marketingové
komunikace tohoto podniku.

Pelikánová, M. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce Marketingový mix v podnikové praxi je ana-

lýza současného stavu marketingového mixu vybraného podniku a sestavení dopo-
ručení pro tvorbu mixu nového. V teoretické části jsou zpracována východiska pro
tvorbu marketingového mixu, tj. jednotlivé metody využité ke zpracování situační
analýzy a podrobné rozebrání základních složek marketingového mixu. Praktická část
je zaměřena na zhodnocení marketingového mixu konkrétního podniku. V závěru jsou
navržena doporučení pro tvorbu nového marketingového mixu.

Petriláková, L. Nekalá soutěž a prostředky její právní ochrany, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou nekalé soutěže a její právní ochranou. První

část práce informuje čtenáře o subjektech nekalé soutěže a jejich vzájemných vzta-
zích. Druhá část práce se zabývá soukromoprávní ochranou nekalé soutěže. Třetí část
je zaměřena na veřejnoprávní prostředky ochrany proti nekalé souteži a čtvrtá na
mimoprávní prostředky ochrany proti nekalé souteži. Poslední část práce obsahuje
příklady z praxe.

Pindeš, M. Dražba jako prostředek exekuce, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
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Stručný obsah: Práce se zabývá institutem dražby jako prostředku exekuce. Seznamuje
čtenáře se základním pojmovým aparátem dotýkajícím se výkonu rozhodnutí a exe-
kuce. Vysvětluje proces dražby vecí movitých a nemovitých v rámci nařízené exekuce.
V závěru pak uvádí praktické příklady v rozhodovací činnosti českých soudů.

Plivová, I. Konkurenceschopnost firem ve vybraném regionu, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí

firmy Moravčíkova vína. V práci byly použity následující analýzy: SWOT analýza,
PEST analýza, Porterův model pěti sil, na základě kterých budou navržena řešení
vedoucí k stanovení vhodné strategie a posílení pozice na trhu a zvýšení konkurence-
schopnosti.

Podušková, P. Rozvoj pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Tématem této bakalářské práce je rozvoj pracovníků v organizaci. Cílem je

analyzovat vzdělávací aktivity První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., které slouží
k rozvoji jejich zaměstnanců a na základě zjištěných skutečností navrhnout doporu-
čení ke zlepšení situace v této oblasti. V první části jsou popsány základní pojmy,
motivace a především vzdělávání. Druhá část obsahuje charakteristiku společnosti
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., a popis systému vzdělávání zaměstnanců
a jednotlivých vzdělávacích kurzů.

Pokojová, P. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem této práce je analyzovat na základě teoretických poznatků procesy

získávání a výběru pracovníků ve společnosti IKEA s. r. o. Pro vysvětlení základních
pojmů, které vymezují tuto problematiku, vycházím z odborné literatury a bezpro-
středně s touto teorií propojuji praktické postupy, které jsou používány ve společnosti
IKEA s. r. o. Závěrem práce je pak zhodnocení zkoumané problematiky, a také návrh
možných řešení.

Polách, P. Vývoj hospodaření a strategický rozvoj města, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je analyzovat finanční toky veřejných financí s vy-

mezením možnosti finančního rozpočtu města a dlouhodobé vize města. První část ob-
sahuje teoretická východiska řízení financí, sestavování státního rozpočtu, přerozdělo-
vání finančních prostředků. Poté jsou popsány základní členění územní samosprávy
České republiky na kraje a obce. V další části je popsán proces strategického manage-
mentu. V praktické části je popsána historie města Valašské Meziříčí, jeho významné
a historické budovy. Struktura a složení obyvatel, ekonomická aktivita obyvatel v ná-
vaznosti na významné společnosti města Valašské Meziříčí. Poté je definována vize
2025, což je strategický dokument města.
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Poláková, M. Strategie rozvoje kosmetického studia TARA, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga
Březinová, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou strategického řízení.

Cílem mé bakalářské práce je návrh konkrétní optimální strategie pro rozvoj daného
podniku. Návrh strategie vychází z provedené strategické analýzy.

Polášek, J. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Oponent: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá Marketingovým mixem v podnikové praxi a

popisuje produkt, cen, distribuci, propagaci a je hlavně zaměřena na praktickou část,
kde je představena firma Primus CE, její nabízené produkty, SWOT analýza a kon-
kurence.

Poppová, D. Marketingová komunikace firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Tesco Stores

ČR, a. s. Cílem mé práce je analyzovat současnou situaci v oblasti marketingu a mar-
ketingové komunikace v podmínkách obchodního podniku a navrhnout doporučení ke
zvýšení konkurenceschopnosti a jejich komunikaci směrem k zákazníkovi.

Pospíšilová, J. Uplatnění managerských systémů řízení ve firmě NIKEY, s. r. o., Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá zpracováním příručky k zavedení integrovaného systému

managementu do praxe Nikey s. r. o. a následně zpracováním ukázkové směrnice In-
terní a externí dokumentace.

Procházková, A. Reforma důchodového systému v České Republice, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá vývojem, systémem a změnami v oblasti důcho-

dového pojištění a také důchodovou reformou, která je v současnosti velice aktuální.
V práci je uvedena historie sociálního zabezpečení, průřez legislativou důchodového
pojištění od roku 1964 do současnosti. Dále je v práci popsán důchodový systém, fun-
gování penzijních fondů, změny v důchodovém pojištění od 30. září 2011 a základní
parametry důchodové reformy, včetně praktických výpočtů starobních důchodů.

Přecechtěl, T. Migrace českých pracovníků do zemí Evropské unie, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Předmětem této bakalářské práce je migrace českých pracovníků do zvole-

ných zemí Evropské unie (Velká Británie a Nizozemsko). Na základě analýzy budou
zhodnoceny základní podmínky vstupu českých občanů na zahraniční evropské trhy
práce a zahraniční pracovní migraci. Dle zjištěných výsledků budou vyhodnoceny
hlavní důvody migrace českých pracovníků do zemí EU.
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Rakovecká, I. Proces udělování státního občanství, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá pojmem a charakteristikou státního občanství, jeho právní

úpravou tak, jak vyplývá z platných zákonů České republiky. Pozornost je zaměřena
na vyjmenování a popis způsobů, na základě kterých se získává státní občanství České
republiky. A také způsobů kdy je možné pozbytí státního občanství. Zvláštní důraz je
kladen na proces a průběh správného řízení ve věci udělení státního občanství, jeho
jednotlivé kroky a postupy, až do vydání rozhodnuti ve věci Ministerstvem vnitra
a opravné prostředky. Jako cíl při zpracování této problematiky autorka si vytkla
upozornit na problematické body současné právní úpravy a pokusit se navrhnout
nějaká řešení.

Rašková, J. Očekávání absolventů vysokých škol při volbě povolání, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Tato práce se zabývá očekáváním absolventů vysokých škol při volbě povo-

lání. I když její název může svádět, nejedná se o motivaci zaměstnanců či personalistů,
ale je směrována k možnosti sestavení žebříčku hodnot pro budoucí uchazeče o za-
městnání, stejně tak ke stanovení přístupu, který podpoří uplatnění absolventů na
trhu práce. Ve svých teoretických východiscích jsem čerpala převážně z teoretických
principů pracovní motivace, kdy se pro mě stala základem Maslowova pyramida po-
třeb. Po té jsem pomocí mého předvýzkumu uspořádala preference absolventů, tak
jak je vidí oni samy a závěrem této části jsem uvedla základní pojmy pro dokreslení
celé této problematiky. Hlavní cíl mojí bakalářské práce je zjistit co motivuje ab-
solventy vysokých škol při výběru ideálního povolání po studiích a sestavit žebříček
jejich priorit při této volbě. Během jejího zpracování budu hledat odpověď na otázku:
Jaká jsou očekávání absolventů vysokých škol při volbě povolání? Po té jsem vyho-
tovila dotazník, který jsem zaslala absolventům vysokých škol technikého zaměření
a na základě dat z výzkumu jsem celou tuto problematiku vyhodnotila a navrhla již
výše zmíněný přístup jejich uplatnění v zaměstnání, které mohou absolventi využít
v praxi při volbě vhodného povolání. Dále tato práce může sloužit také personalistů,
kterým tak může zodpovědět otázky týkající se očekávání absolventů.

Redlichová, J. Hodnocení finanční situace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Peter
Markovič, PhD. Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá vysvětlením důležitosti finanční analýzy a její aplikací na

společnosti Sportovní oblečení a. s. Na základě výpočtů zvolených metod a analýzy
vybraných poměrových ukazatelů byla zjištěna finanční situace vybraného podniku.
Dle zjištěných výsledků analýzy pak byla navržena možná řešení vedoucí ke zlepšení
jeho situace.

Rézl, M. Řízení rizik v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o problémech řízení rizik ve vybrané insti-

tuci, která je z konkurenčních důvodů uvedena pod smyšleným názvem. Na základě
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zjištěných údajů předkládám společnosti návrhy řešení jednotlivých rizik s ohledem
na jejich finanční možnosti.

Rigová, E. Možnosti penzijního zabezpečení na příkladu vybraných produktů, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Oponent: Ing. Gabriela Ponecová
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá možnostmi penzijního zabezpečení, které mají

občané v případě, že se rozhodnou zajistit sebe a svou rodinu. První část práce je
věnována důchodovým systémům z celosvětového hlediska a problémům, kterým musí
čelit. Práce také popisuje penzijní reformu v České republice a jednotlivé pilíře důcho-
dového systému. Cílem je analýza penzijního fondu vybrané společnosti a uvedení
možností investování, které nabízí.

Roučka, Z. Právní úprava podnikání fyzických a právnických osob v ČR, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.Vedoucí práce: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.

Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá právní úpravou podnikání v České republice. Popisuje

zákonné podmínky získání živnosti a koncese. V praktické části popisuje a hodnotí
všechny požadavky a podmínky pro provozování koncesované živnosti v oboru zbraní
a střeliva.

Rozkošná, D. Rozhodčí řízení a spotřebitelské spory., Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o rozhodčím řízení pro oblast spotřebitelských

sporů. K datu 1. 4. 2012 dochází k zavedení řady podstatných změn, a to především
v řešení sporů v rozhodčím řízení a uzavírání rozhodčích smluv, kde je jednou ze stran
spotřebitel, a to na základě novelizace zákona č. 216/1994, Sb., zákona o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení změn,
ke kterým došlo v rozhodčím řízení v důsledku uvedení výše jmenované novelizace do
praxe a zamyslet se nad některými spornými otázkami.

Řeháková, Z. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Zuzana
Stefanovová, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovým mixem v podnikové praxi. Ve své práci jsem

nejdříve uvedla teorii. Zabývala jsem se otázkami co je to marketingový mix a jaké
má prvky. Uvedla jsem čtyři základní: produkt, cena, propagace a distribuce. Každý
prvek jsem rozebrala, jaké má typy, jeho strategie a metody k nim zvolené. U každého
marketingového prvku jsem také přidala několik rad vztahujících se k danému tématu.
V praktické části jsem k jednotlivým prvkům, které jsem popisovala v teoretické části,
přidala příklady z praxe z naší společnosti. Uvedla jsem metodiku zpracování a vlastní
názor. Cílem mé práce bylo zjistit, který marketingový prvek v oblasti obchodu ve
zdravotnictví je nejdůležitější a zda má naše firma správně zvolený marketingový mix.
Z analýzy marketingového mixu, který jsem provedla u naší společnosti, jsem zjistila,
že všechny prvky, jsou nepostradatelné. Není možné ani jeden vyloučit a říci, že se
mu nemusíme věnovat či se mu můžeme věnovat méně. Pro dlouhodobé fungování
firmy je potřebné věnovat se všem a stále je aktualizovat a kontrolovat, podle toho
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jak se nám mění trh. Proto si myslím a jsem přesvědčena, že naše společnost má
dobře nastavený marketingový mix a doufám, že to z mé práce také vyplývá.

Řičica, P. Analýza vybrané firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekono-
mie. Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou analýzu Obchodní společ-

nosti Slokov. Společnost se zabývá výrobou topenářské techniky. V teoretické části
práce jsou popsány analytické metody, které jsou následně v praktické části apliko-
vány. Na základě analýz jsou uvedeny návrhy řešení, které by mohly vést ke zlepšení
situace podniku.

Sajídíová, A. Společné jmění manželů, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá společným jměním manželů jako jednou z forem spoluvlast-

nictví. Vycházím ze současné právní úpravy a odborné literatury, která se zaměřovala
na předpoklad vzniku společného jmění. Dále práce obsahuje změnu rozsahu společ-
ného jmění, která umožňuje manželům uspořádání majetkových vztahů, jejich práv
a povinností z pohledu předmanželské smlouvy a smluv uzavíraných až po uzavření
sňatku. Popisuje možné příčiny zániku společného jmění manželů v souvislosti se zá-
nikem manželství, také bez vazby na ukončení manželství. Pozornost je věnována i na
hospodaření se společným majetkem a zahájení podnikatelské činnosti jednoho z ma-
nželů, ze které vyplývá následná odpovědnost za vzniklé závazky pro oba manželé.

Salajková, R. Právní úprava podnikání fyzických a právnických osob v ČR, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Jarmila Vašulková
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá právní úpravou podnikání v České republice. Od historie a

počátků podnikání na našem území, až po podmínky provozování živností s členěním
jejich druhů a náležitostí, které jsou při jejich ohlášení třeba. V praktické čísti se
práce zabývá detailním popisem ohlášení živnosti řemeslné, náležitosti a postup, a
možnosti Centrálních registračních míst.

Seifová, D. Volby do zastupitelstev obcí, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou voleb do zastupitelstev obcí. Nejdříve se

soustředí na teoretickou část, kde blíže popisuje zastupitelstvo, pravomoci členů zastu-
pitelstva, průběh komunálních voleb a zjištění výsledků. V praktické části porovnává
volební účast v dané obci a poté se zaměřuje na možné způsoby a návrhy na zlepšení
volebního systému.

Schusterová, E. Získavanie a výber pracovníkov — Headhunting, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Táto bakalárska práca pojednáva o problematike získavania a výberu pra-

covníkov v súčasnosti v kontexte riadenia ľudských zdrojov. Cieľom tejto práce je vy-
pracovať návrh pre zlepšenie procesu získavania a výberu pracovníkov v konkrétnom
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podniku na základe teoretických údajov uvedených v práci a prieskumu realizovaného
autorkou práce so zámerom zistenia postojov ľudí v týchto procesoch. Prvá kapitola
pojednáva o problematike ľudských zdrojov a ich postavení vo firme, sú v nej uvedené
základné typológie a metodologické prístupy k riadeniu ľudských zdrojov. V druhej
kapitole sa nachádzajú úlohy riadenia ľudských zdrojov vo všeobecnosti a súčasné
trendy, ako napríklad on–line nábor, či outsourcing pracovnej sily. Tretia kapitola je
venovaná získavaniu a výberu pracovníkov — sú v nej uvedené zdroje pracovnej sily,
metódy a procesy získavania a výberu pracovníkov. Okrem toho sa v kapitole nachá-
dza bližší popis headhuntingu — špecifická forma získavania špičkovej pracovnej sily.
Štvrtá a piata kapitola predstavuje praktickú časť, v ktorej sa nachádza prieskum a
jeho výsledky, analýza náboru pracovníkov v spoločnosti Fou Zoo a odporúčania pre
zlepšenie procesov získavania a výberu pracovníkov v tejto spoločnosti.

Skřivánková, V. Řízení lidských zdrojů ve firmě Trimex, s. r. o., Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah:

Slavíková, A. Marketingová komunikace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovou komunikací kosmetického studia Mariana

Beauty. Je analyzována současná situace a jsou navržena doporučení, která mají
zlepšit současnou situaci. Placené prvky marketingové komunikace jsou zohledněny
v kalkulacích kontrérních prvků a v závěrečné kalkulaci. Z těchto jednotlivých pro-
středků marketingové komunikace budou vybrány ty prostředky, které budou pro
salon efektivní a budou vyhovovat danému rozpočtu, který má studio k dispozici.

Smejkalová, E. Specifické přístupy k řízení, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá specifickými způsoby řízení, zejména facility

managementem. Jedná se zejména o analýzu činností a strukturu nákladů, které jsou
nutné k provozu budov. Na základě zjištěných skutečností budou přístupy ke zvýšení
efektivnosti navrhovány pro pavilony Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.

Solnický, T. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem mé práce je teoretické vysvětlení pojmu motivace, bližší seznámení

s využitím a následný praktický posudek. V této práci bych rád uvedl vypozorované
výsledky z praktického využití motivačních prostředků a jeho vlivu na motivované.
Chci prozkoumat následky a úskalí motivace a popsat jejich vliv v reálním světě a
zjistit zda se od teorie liší v praxi méně nebo více.

Stanková, M. Národná tradičná gastronómia podporujúca rozvoj cestovneho ruchu., Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Oponent: Ing. Olga Kubová
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Stručný obsah: Cieľom našej bakalárskej práce je analýza tradičnej gastronómie na Slo-
vensku a jej vplyv na rozvoj cestovného ruchu vo vybranom regióne. Teoretická časť
bakalárskej práce obsahuje spracované informácie týkajúce sa gastronómie, tradičnej
slovenskej kuchyne, cestovného ruchu a marketingu v cestovnom ruchu. V praktickej
časti je analyzovaná obec Slovenský Grob ako cieľové miesto pre turistov, ďalej je
v praktickej časti uskutočnená analýza gastronomických zariadení v obci Slovenský
Grob prostredníctvom dotazníka, ktorým sme sa snažili potvrdiť fakt, že tradičná
gastronómia pozitívne vplýva na rozvoj cestovného ruchu v obci. Následne je tento
dotazník aj vyhodnotený.

Strmisková, D. Motivace, hodnocení a řízení praconího výkonu, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práce se zabývá motivací a hodnocením zaměstnanců v návaznosti na pra-

covní výkon. V praktické části je řešen problém neexistujícího hodnocení ve firmě
OKD, a. s. Jsou zde srovnávány některé nejběžněji používané typy hodnocení apliko-
vatelné na tuto firmu. Jelikož má firma velké množství zaměstnanců, je velmi složité
uvést hodnocení do praxe. Závěr doporučuje nejvhodnější hodnocení, které by se dalo
v praxi použít na co největší skupinu zaměstnanců.

Strnad, V. Rozpočty krajů,obcí a samosprávných celků v ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Oponent: Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce pojednává o rozpočtech krajů, obcí a samosprávných

celků v České republice a zabývá se hospodařením města Velké Opatovice. V závěru
obsahuje výhled rozpočtu pro rok 2014 a 2015.

Suchomelová, L. Změny v důchodovém systému ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica, Ph.D.

Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce je zaměřena na aktuální téma změny v důchodovém sytému České

republiky. Realizace změn v důchodovém systému byla vzhledem k demografickému
vývoji nutná. Dlouhodobě dochází k poklesu porodnosti a nárůstu počtu starších
osob v celkové populaci a i k nárůstu počtu lidí, kteří pobírají starobní důchod při
současném poklesu ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Svobodová, Z. Nekalá soutěž a prostředky její právní ochrany, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou nekalé soutěže a její právní

ochranou. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V úvodní kapitole jsou roze-
brány a vymezeny základní pojmy nekalé soutěže. Dále následují formy nekalé sou-
těže, kde jsou uvedeny základní znaky jednotlivých forem a kdy a za jakých okolností
jsou používány. Následující kapitola analyzuje prostředky právní ochrany podle ob-
chodního zákoníku. V poslední části je na praktických příkladech demonstrováno pou-
žití některých právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži. Také je zde rozebrán
postup projednávání dané žaloby.
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Svobodová, Š. Místní referendum, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva.
Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Stručný obsah: Tato práce pojednává o možných způsobech zapojení občana do záležitostí

veřejné správy. Běžný občan může uplatnit svá veřejná práva také prostřednictvím
místního referenda, které je vyjádřením demokracie přímé. Tato práce popisuje přede-
vším přípravu, vyhlášení a i referenda a zabývá se hlavními aspekty tohoto institutu
a dodržením pravidel proto, aby došlo k nabytí závaznosti. Pro správné fungování
procesu referenda je nutné podrobně se seznámit s tím, jakým způsobem probíhá,
kdo se ho může účastnit, jaké orgány se podílejí na jeho přípravě a průběhu. Jednot-
livé kapitoly bakalářské práce se dále zabývají vývojem a právní úpravou místního
referenda, prováděním referenda, dále přestupky a soudní ochranou. Důležité je taky
zmínit přínos a naopak nedostatky místního referenda. Praktická část je zaměřena
na konkrétní referenda.

Škvařilová, V. Získávání a výběr pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků. Popisem metod, které

jsou aplikovány na Domov důchodců v Šumperku, jakožto organizaci sociálních služeb.
Samotným získáváním a výběrem nových pracovníků a jejich zvyšování výkonu práce
s praktickým využitím na ukázce životopisů od budoucích uchazečů či metod, jak
zvýšit výkonnost zaměstnanců a jejich motivaci.

Šmerdová, A. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem této bakalářské práce je vytvoření nového marketingového mixu

pro konkrétní malou společnost. Součástí práce je analýza vnitřního a vnějšího pro-
středí podniku, průzkum trhu, skupin zákazníků a potencionálních zákazníků, pří-
prava jednotlivých složek marketingového mixu a návrhů vedoucích k realizaci uve-
dených prvků marketingového mixu.

Šoupalová, H. Právní předpisy územně samosprávných celků, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Oponent: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá právními předpisy územně samosprávných celků. Je čle-

něna do dvou částí. V první teoretické je popis a rozbor právních předpisů. V druhé
praktické části je zaměřena na obec Račice–Pístovice, její obecně závazné vyhlášky,
včetně mého návrhu vyhlášky.

Špaček, Š. Analýza vybrané firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekono-
mie. Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav společnosti a navrhnout

opatření k jeho zlepšení. Jedná se o firmu .A.S.A., spol. s r. o., která působí na trhu
v odpadovém hospodářství již dvě desítky roků. První část je zaměřena na teoretické
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zpracování marketingových a finančních analýz. V druhé části jsou tyto analýzy apli-
kovány na daný podnik. V poslední části je navrženo řešení zjištěných skutečností a
problémů.

Špačková, M. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků v organizaci s návazností

na benefity. Společnosti ŠKODA Auto, a. s. vytvořila průzkum, kde zjišťuje, jak jsou
zaměstnanci spokojeni a informování s nabídkou benefitů. Ve své práci budu inter-
pretovat výsledky tohoto průzkumu.

Šulcová, I. Investiční pobídky a jejich dopady pro HDP a nezaměstnanost ve vybraných
krajích ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí
práce: Ing. Milan Palát, Ph.D. Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením vlivu investičních pobídek na

hrubý domácí produkt a nezaměstnanost ve vybraných krajích ČR. Práce je orien-
tována na Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Úvodní část věnuje pozornost pro-
blematice systému investičních pobídek v České republice jako významného nástroje
hospodářské politiky státu. Následuje porovnání efektivnosti investičních pobídek pro
uvedené makroekonomické ukazatele a jejich vyhodnocení statistické významnosti
prostřednictvím korelační a regresní analýzy.

Šunková, M. Historický vývoj zdanění příjmů, resp. mezd zaměstnance, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá vývojem zdanění mezd zaměstnanců od vzniku Česko-

slovenské republiky v roce 1918 do současností. Na základě zjištěných skutečností
obsahuje výpočty z tohoto období.

Tělecká, K. Strategie rozvoje organizace firmy SANTINI COSMETIC, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá strategií rozvoje organizace firmy Santini Cos-

metic, s. r. o. Nejdůležitější částí jsou vypracované strategie, které mají firmě do-
sáhnout větší konkurenceschopnosti na trhu, zefektivnit podporu prodeje výrobků a
zvýšit jejich propagaci. Na základě zjištěných skutečností obsahuje řešení, které firmě
pomohou k dalšímu rozvoji.

Theodor, L. Ekonomické dosahy vstupu České republiky do Evropsé unie a potenciál za-
vedení eura, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí
práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá ekonomickými dosahy vstupu ČR do EU a

potenciálu zavedení eura v ČR. V první kapitole jsou smlouvy důležité pro EU. Druhá
kapitola obsahuje základní makroekonomické agregáty. V posledních dvou kapitolách
jsou zpracována ekonomická data ČR a SR a zjištěný postoj k euru.
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Tichý, F. Správní soudnictví, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva.Vedoucí
práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D. Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá správním soudnictvím, vysvětlením pojmu a ujasněním his-

torie, organizací správního soudnictví, postavení Nejvyššího správního soudu a jeho
rozhodovací činnosti a funkce. Věnuje se pravomocem a příslušnostem správního soud-
nictví, kde jsou rozepsány jednotlivé žaloby. V závěrečné části se zmiňuji o vytíženosti
Krajského soudu v Brně.

Trčková, T. Strategie rozvoje konkurenceschopnosti firmy MTM železářství, s. r. o., Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá strategií rozvoje konkurenceschopnosti malé rodinné firmy

MTM železářství, s. r. o. A to především rozborem faktorů působících na zákazníky.
Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh podpory prodeje pro tento podni-
katelský subjekt.

Trunečková, M. Právní aspekty vzniku pracovního poměru, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pracovního poměru.

Práce je rozdělena do několika částí. V první části charakterizuji samotné pracovní
právo, pracovněprávní vztahy, práva a povinnosti subjektů pracovního práva. Druhá
část se zaměřuje na vysvětlení pojmů pracovní smlouvy a jmenování. Poslední část je
věnována samotnému rozboru vzniku pracovního poměru v konkrétní firmě a popisu
obecných příkladů souvisejících se vznikem pracovního poměru.

Tučková, J. Zhodnocení ekonomické situace podniku PBS Velká Bíteš, a. s., Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD. Oponent: Ing. Gabriela Ponecová
Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci vybraného pod-

niku. Na základě výsledků finanční analýzy identifikovat silné a slabé stránky hos-
podaření podniku a na základě analýzy vnějšího prostředí identifikovat příležitosti a
hrozby včetně návrhu případných doporučení pro zlepšení stávající situace podniku.

Tušerová, T. Národnostní menšiny v České republice, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá v obecné rovině problematikou sociálního

vyloučení určitých národnostních menšin v České republice. Také hledá odpověď na
otázku, proč určité národnostní menšiny se bez problémů dokáží začlenit do většinové
společnosti a jiné nikoliv. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a
empirickou. Teoretická část obsahuje základní pojmy a historické souvislosti z oblasti
problému začleňování obyvatelstva jiné národnosti na našem území. Empirická část
zpracovává dotazníkovou formou názory lidí k danému tématu.

Uhlík, A. Vzdelávanie a rozvoj pracovníkov v kúpeľnom hoteli, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
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Stručný obsah: Témou tejto bakalárskej práce je analyzovať vzdelávací proces vo vybra-
nom hotelovom zariadení a navrhnúť opatrenia pre možné zlepšenia, vrátane návrhu
konkrétneho vzdelávacieho programu pre určitú skupinu zamestnancov.

Urbánková, S. Obecná problematika násilí na pracovišti, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá především představením forem násilí, či agrese na pra-

covišti, dále bude zkoumat samotné příčiny vzniku těchto jevů, případné motivy a
aktivity, jimiž je můžeme identifikovat. Také zde budou odhaleny jednotlivé strategie
a fáze tohoto počínání., na základě zjištěných poznatků pak bude analyzován profil
potenciálních obětí i agresorů. Praktický přínos autora lze spatřovat v samotné snaze
o nalezení vhodné prevence, s jejím následným návrhem, v případě již vzniklého pro-
blému však obranou samotnou. Opomenuty nebudou ani dopady na oběť, či postižený
podnik samotný. Nedílnou součástí budou i výzkumy směřující k dané problematice,
provedeny na území naší republiky, či autentické výpovědi obětí.

Valdmanová, J. Nezaměstnanost a její dopad na obyvatele v okrese Třebíč, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan
Bugri, MPH., PhD. Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá dopadem nezaměstnanosti na obyvatele v okrese Třebíč.

Teoretická část řeší základní pojmy, historii nezaměstnanosti, její vývoj v České re-
publice v letech 1993–2011, ohrožené skupiny a trhu práce atd. V praktické části je
popsána situace na trhu práce v okrese Třebíč v letech 2006–2010 se zaměřením na
ohrožené skupiny na trhu práce. Poslední část práce byla řešena pomocí dotazníku,
na jehož základě byly potvrzeny či vyvráceny předem stanovené hypotézy.

Vaníčková, P. Image regionu Kyjovsko, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zaměřuje na studium image regionu Kyjovsko. Hlavní náplní je

porovnání destinační identity regionu s vnějším vnímáním regionu a zjištění stávající
situace image a propagace regionu. Součástí BP je dotazníkové šetření.

Vaňková, I. Insolvenční řízení z pohledu úpadce, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se věnuje problematice insolvenčního řízení z pohledu

úpadce. Zabývá se základní charakteristikou insolvenčního řízení. Daná práce se také
zaměřuje na samotnou insolvenci až po tiskopisy spojené s insolvenčním řízením.

Veselková, Ž. Systém motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav
Komárek, CSc. Oponent: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému jedné

nejmenované brněnské organizace. Na základě zjištěných nedostatků navrhuji dopl-
nění stávajících motivačních opatření, která povedou ke zvýšení rozvoje motivace
zaměstnanců.
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Věžníková, M. Financování projektů prostřednictvím fondů EU, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Jiří
Koleňák, Ph.D., MBA Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá popisem projektového managementu a jeho dílčích ná-

strojů. Následující kapitola obsahuje informace o operačních programech EU, kde
jsou podrobněji rozebrány regionální operační programy, konkrétněji potom Regio-
nální operační program NUTS II Jihovýchod, na kterém je založená praktická část
práce.

Vidourková, J. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a výkon jeho pravomocí, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva.Vedoucí práce: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.

Oponent: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a

výkonem jeho pravomocí. Cílem bylo seznámit se podrobně jak s Úřadem samotným,
jeho historií a právním postavení ve státě a vývojem soutěžního práva, tak i jednotli-
vými oblastmi jeho činností. V praktické části se práce věnuje spojování soutěžitelů,
kdy jsou teoretické informace doplněny o praktické příklady.

Vozdecký, Z. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Celá bakalářská práce se zabývá metodami a principy motivace pracovníků

ve společnosti ZZZ, s. r. o. Struktura práce koresponduje se strukturou dotazníku zá-
měrně proto, aby ilustrovala propojení teorie s praxí. Úvodní část rekapituluje zá-
kladní motivační teorie, pojmy, metody a principy motivace pracovníků v organizaci.
Další součástí kapitol jsou právě otázky, resp. údaje vycházející z šetření zkouma-
ného subjektu. Na základě dílčích analýz je v závěru práce podán podrobnější rozbor.
Podstatnou součástí tohoto shrnutí představuje formulování několika inovací v ob-
lasti motivace zaměstnanců konkrétního podniku. Tyto inovace byly konzultovány
s vedením společnosti.

Vrlová, I. Marketingová komunikace podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Práce se zabývá postavením města Jeseník a Technických služeb Jeseník

a. s. v marketingové komunikaci s obyvateli města Jeseník při realizaci strategického
projektu Regionální aquapark Jeseník. V práci je detailně zkoumána informovanost
obyvatelstva o realizovaném projektu. Tato informovanost je podle použitých metod
vyhodnocena a jsou nastavena nová opatření ve formě informační kampaně, která má
za cíl zvýšení informovanosti veřejnosti.

Wilhelm, D. Prodejní strategie společnosti., Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je zjistit, analyzovat a vyhodnotit současný stav

prodejní strategie společnosti KOEXIMPO, spol. s r. o., dále pak navrhnout možnost
změny stávající strategie. Pro tento účel je použita analýza marketingového mixu a
SWOT analýza. Po provedení analýz a prozkoumání vnitřních materiálů společnosti
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nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Na základě těchto rozborů jsou navržena
vlastní doporučení.

Wimmer, R. Insolvenční řízení z pohledu věřitele, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav práva. Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.
Oponent: JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou postavení věřitele v insolvenčním ří-

zení. Práce analyzuje postavení věřitele, s cílem vytvořit návrh postupů pro věřitele,
který uplatňuje věřitelská práva. První část práce se zaměřuje na jednotlivé kroky
věřitele jak následují po sobě během celého insolvenčním řízení a to zejména na po-
dání insolvenčního návrhu, podání přihlášky pohledávky. Dále na podstatu přezkum-
ného řízení, postavení věřitele ve věřitelských orgánech a na jednotlivé druhy způsobu
řešení úpadku. Druhá část práce aplikuje získané poznatky z teoretické části na smy-
šlený průběh insolvenčního řízení, kde dochází k aplikaci jednotlivých věřitelských
strategií. Součástí této části jsou i vzorová podání návrhů a žalob, které uplatňuje
věřitel v průběhu insolvenčního řízení.

Zahnašová, P. Rozhodování majetkových sporů rozhodci v rozhodčím řízení, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Náplní tohoto pojednání bylo zejména podrobně rozebrat a objasnit otázky

rozhodčího řízení pro řešení majetkových sporů v rámci tuzemského právního řádu a
podat návod na jeho aplikaci do každodenní praxe v řešení sporu v rámci podnika-
telské sféry.

Zetík, O. Podnikatelský záměr, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.
Vedoucí práce: Ing. Bc. Irena Jungová Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu na

založení konkrétního drobného podniku v České republice s ohledem na jeho nároky
a specifika. Teoretická část je obsahuje definici drobného, respektive malého a střed-
ního podnikání a stručně se zabývá požadavky z legislativní, daňové a ekonomické
oblasti, které jsou kladeny na začínajícího podnikatele. Hlavní kapitolou teoretické
části v této práci je pak sestavení samotného podnikatelského plánu, obeznámení se
s jeho účelem, obsahem a strukturou. Poté následuje část praktická, v níž je využito
získaných informací k vypracování podnikatelského plánu na založení společnosti Cvi-
lin Foundry — společnosti s ručením omezeným, jejímž záměrem je počátek podnikání
ve slévárenském průmyslovém odvětví.

Zubková, K. Podnikatelský záměr kavárny Geia, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru kavárny

GEIA.V teoretické části se zaměřuji na vysvětlení pojmů souvisejících s tvorbou pod-
nikatelského záměru a také definuji hostinskou činnost a hygienické normy. Praktic-
kou část zcela věnuji samotnému podnikatelskému záměru. Od založení podniku, přes
jednotlivé analýzy až po vypracování nezbytných dílčích plánů a bodu zvratu.

Žandovská, K. Rozvržení pracovní doby, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
práva. Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
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Stručný obsah: Práci je zaměřena především na délku pracovní doby, práci přesčas, dobou
odpočinku a konto pracovní doby.

Žůrek, D. Demonstrační e–shop, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav apliko-
vané informatiky. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Oponent: Ing. Ladislav Dobrovolský
Stručný obsah: Bakalářská práce je návrhem a realizací šablony e–shopu určené pro začína-

jící, nebo drobné podnikatele. Práce pojednává o problematice tvorby a optimalizace
webových stránek e–shopů a jejich programování. Práce je souhrnem nejdůležitějších
funkcí e–shopu s příklady a programy, které jsou nutné pro plynulý a bezpečný chod
těchto stránek. Na základě získaných poznatků byla následně realizována a optimali-
zována základní šablona demonstračního e–shopu.

Liberec
Bednář, P. Rozvoj pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,

Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá rozvojem pracovníků v organizaci. První část se zaměřuje

na popis základních pojmů, vymezení kompetencí a způsobilostí manažerů a zaměst-
nanců, charakteristiku vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. V druhé části jsou zkou-
mány podmínky ve společnosti GEA Heat Exchangers, a. s.

Bertová, T. Analýza vybraného slevového portálu jako možnosti podnikání v ČR, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou managementu společnosti Slevomat.cz a pomocí

nástrojů vytvořených pro interní a externí vlivy podniku zjišťuje nynější stav, budoucí
možnosti i případné hrozby. Na záladě zjištěných skutečností obsahuje návrh pro další
vývoj.

Boček, J. Příprava finanční části podnikatelského záměru pro potřeby získání bankovního
úvěru, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá podnikatelským záměrem, podrobněji se zaobírá jeho fi-

nanční částí a jejím využití pro potřeby získání bankovního úvěru. Cílem mé práce
je teoreticky popsat využití podnikatelského záměru, jeho základní části a tuto teorii
použít k vytvoření podnikatelského záměru fiktivní firmy pro účel získání bankovního
úvěru.

Bouda, M. Analýza prodejní strategie vybraného podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Bc. Ing. Karina
Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou prodejní strategie ve firmě Centrum dopravního

vzdělání s. r. o. Teoretická část popisuje strategický záměr a určení strategie, podnika-
telský plán a prodejní strategii jako součást marketingové strategie firem. Praktická
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část prezentuje firmu Centrum dopravního vzdělání s. r. o. a pomocí analýzy marke-
tingového prostředí firmy v závěru navrhuje vylepšení této činnosti firmy.

Bradnová, S. Marketingový mix v praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Iveta Honzáková
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovou analýzou stavu rodinného podniku Restau-

race Václavka, jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. Jádrem práce
je struktura marketingového mixu restaurace. Na základě zjištěných skutečností obsa-
huje práce návrh podpory prodeje a marketingových strategií pro tento podnikatelský
subjekt.

Brahová, M. Řízení skladového hospodářství v obchodním podniku, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je analýza a zhodnocení skladového hospodář-

ství v podniku Ozdoby s. r. o. Tato společnost se zabývá prodejem vánočních ozdob.
Teoretická část se zabývá popisem logistiky, skladového hospodářství a řízením zá-
sob. V praktické části je charakterizován podnik Ozdoby s. r. o., její historický vývoj a
současná hospodářská situace. Dále je zde popsáno její skladové hospodářství, řízení
zásob a jsou zde popsány návrhy na zlepšení činnosti.

Brzobohatá, M. Logistika a průběh realizace zakázky v podniku, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce popisuje realizaci zakázek a dokumenty s ní související v podniku

obchodujícím se zahraničím, porovnává jednotlivé druhy mezinárodní přepravy zboží
a zhodnocuje, který z nich je nejefektivnější pro firmu Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.
Hlavní část práce zaujímají logistické činnosti, které souvisejí s realizací zakázek.
Závěr práce se zabývá zhodnocením podnikových činností ve společnosti Sklostroj
Turnov CZ, s. r. o., nalezení slabých míst v organizaci a navržení opatření, která by
vedla k jejich odstranění.

Brzobohatý, J. Studie nákupní strategie firmy — elektronické poptávky a aukce, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nákupní strategie — elektronické poptávky a

aukce ve společnosti Behr Czech s. r. o. Teoretická část se zabývá popisem základní
funkce nákupu v podniku a možnostmi jeho organizace. Praktická část prezentuje
firmu Behr Czech s. r. o., organizaci nákupu a proces výběrového řízení v tomto pod-
niku. Pomocí analýzy výsledků poptávkových řízení a aukcí v závěru navrhuje zlepšení
určitých činností v tomto procesu společnosti.

Bukovinská, A. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Bc. Ing. Karina
Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá obecnými aspekty pro motivování pracovníků v organi-

zaci, jednotlivými teoriemi motivace vyvíjejícími se už od 20. let 20. století a také
aplikací na pracovníky. Jedná se o Maslovowu teorii, Herzbergovu teorii nebo teorii
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McGregorovu. Dále je v práci zpracována analýza životní úrovně a její ukazatele.
Jsou jimi inflace, HDP, nezaměstnanost, průměrná mzda a finanční vydání domác-
ností. Jednotliví ukazatelé jsou zpracováni v rozdělených kapitolách tak, aby bylo
vidět, jak jednotlivě působí na životní úroveň v ČR. Samozřejmostí je vyhodnocení
této analýzy a návrh na aplikaci motivování pracovníků v organizaci. V práci nechybí
ani praktický příklad zabývající se výzkumem motivace pracovníků ve firmě, ve které
pracuji.

Burda, M. Financování bydlení pomocí hypotečního úvěru a stavebního spoření, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Svatava Tesařová, CSc. Oponent: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je objasnění problematiky týkající se výběru

produktu k financování bydlení. Teoretická část je zaměřena na charakterizování pod-
staty a principů fungování hypotečního úvěru a stavebního spoření. Praktická část se
zabývá vzájemným srovnáním na modelových příkladech.

Čermák, T. Odpisy dlouhodobého majetku jako nástroj daňové optimalizace, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá odpisy dlouhodobého hmotného majetku společnosti Uni-

press, spol. s r. o. Na základě zjištěných skutečností obsahuje daňovou optimalizaci
odpisových plánů pro tento podnikatelský subjekt.

Červená, O. Ochrana spotřebitele a její právní úprava, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová Horynová
Oponent: JUDr. Jarmila Vašulková
Stručný obsah: Bakalářská práce analyzuje problematiku Ochrany spotřebitele a její právní

úpravu. Definuje pojmy a subjekty ve spotřebitelském vztahu. Práce se zamýšlí nad
právní úpravou v evropském právu. Předkládá doporučení na zlepšení právního vě-
domí spotřebitele.

Droppa, T. Analýza exportu firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekono-
mie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Ladislav Perk
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou exportu společnosti Jablotron Alarms a. s. z teri-

toriálního a komoditního hlediska, dále je práce zaměřena na obchodní politiku spo-
lečnosti v praxi. Na základě zjištěných skutečností obsahuje doporučení pro expanzi
na americký trh, kde firma Jablotron Alarms a. s. má nevýrazný podíl na exportu.

Gudasová, M. Návrh organizační struktury pro podnik BPK nord s. r. o., Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je analýza organizačního uspořádání v dané

společnosti. V první části je popsána problematika organizování a druhy organizačních
struktur. V druhé části je analyzována podoba organizační struktura společnosti BPK
nord spol. s r. o. v minulosti a v současnosti. Po provedení analýzy je vypracován návrh
na zlepšení nedostatků v organizaci.
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Háša, M. Vytvoření jednotné nabídky pro dodavatele ŠKODA AUTO a. s., Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práce se zabývá procesy výrobního nákupu Škoda Auto a dokumenty, které

jsou při nich využívány. Na základě zjištěných nedostatků obsahuje návrh zlepšení
oběhu dokumentů v rámci nákupního oddělení a rovněž návrh chybějícího standard-
ního nabídkového formuláře určeného pro dodavatele společnosti.

Holubcová, E. Marketingová strategie podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Ladislav Perk
Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je analýza marketingové stragie. Práce je tvořena

teoretickým přehledem problému marketingu a tvorby marketingové strategie. Dále
je zaměřena na stávající marketingové strategie podniku Pivovar Rohozec, a. s. a
následně na navržení další marketingové strategie pro další období.

Hudec, L. Podpora malého a středního podníkaní v ČR., Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá podporou malého a středního podnikání v České republice.

Analyzování podpor pro malé, střední podnikání a nalezení oborů či lokalit, kde se
podnikání potýká s největšími problémy.

Hulán, M. Analýza motivace zaměstnanců ve vybraném podniku, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Bc. Ing. Karina
Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou motivace zaměstnanců ve vybraném

podniku a jejího zhodnocení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části se zabývám obecnými pojmy a fakty, které se týkají motivace.
V praktické části se budu zabývat zhodnocením motivačních faktorů ve zvoleném
podniku.

Chmelařová, M. Motivace pracovníků v podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Ing. Ladislav Perk
Stručný obsah: Předmětem této práce je problematika vytváření takového pracovního kli-

matu, které umožní efektivní motivaci zaměstnanců. Na základě shrnutí odborných
teorií a dále informací získaných z dotazníkového šetření může práce představovat
ucelený soubor metod a rad, které může manažer nebo vedoucí využít při řízení a
motivování zaměstnanců a podřízených. Velký důraz je v práci kladen na vztah mezi
motivací a krizí, resp. na otázku, jak motivovat v době krize.

Jarošová, M. Řízení skladového hospodářství v konkrétním podniku, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou současného stavu skladového hospodářství vel-

koobchodní firmy K&V ELEKTRO, a. s., rozborem použitých způsobů průběhu skla-
dovacího procesu, zjištění současného stavu použití skladovacích a technických nmož-
ností pro optimalizaci skladovacího procesu. Na základě zjištěných skutečností obsa-
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huje návrh na organizační zvýšení kvality skladovacího procesu za podpory nejno-
vějších moderních technických nožností usnadňujících tento proces.

Jedlička, M. Analýza motivace zaměstnanců ve firmě ŠKODA AUTO a. s., Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou motivace zaměstnanců u vybraného podniku

ŠKODA AUTO a. s. Charakterizuje za pomocí rešerší odborné literatury základní
teoretické principy motivace, stimulace, demotivace, motivační strategie, důvody mo-
tivace a vybrané motivační teorie. Práce rozebírá princip pracovní motivace a s tím
související studie problematiky: práce, funkce manažera, kritika a pochvala k vyšší
motivaci, motivační faktor peněz, rozvoj pracovníků a důvody proč zaměstnanci od-
cházejí z firem. Práce obsahuje základní informace o podniku ŠKODA AUTO a. s. a
jsou zde popsány a zhodnoceny vybrané motivační faktory. K analýze motivace za-
městnanců je vybrána forma průzkumu pomocí dotazníkového šetření a na základě
zjištěných skutečností obsahuje syntézu dílčích poznatků ke zlepšení motivace zaměst-
nanců ve vybraném podniku.

Juricová, A. Podnikatelský plán, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.
Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro re-

staurační zařízení. Teoretická část představuje vymezení základních informací o pod-
nikání, právní formy podnikání a profil podnikatele. Druhá kapitola obsahuje pojmy
podnikatelský záměr a podnikatelský plán, obecnou strukturu a obsah podnikatel-
ského plánu. Praktická část zahrnuje vytvoření reálného podnikatelského plánu pro
založení restaurace.

Khailová, E. Zavedení eura v České republice, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vstupu České republiky do

Evropské měnové unie, se kterou souvisí zavedení společné měny. Obsahuje charakte-
ristiku historického vývoje měnové integrace, definici podmínek související se vstupem
do tzv. eurozóny a analýzu jejich plnění Českou republikou. Důraz je kladen na pro-
ces reálné konvergence ČR vůči eurozóně. A v neposlední řadě je pozornost věnována
také zhodnocení výhod a nevýhod, které plynou ze zavedení společné měny. V závěru
se pokouší zhodnotit připravenost České republiky přijmout jednotnou měnu.

Krejčířová, L. Logistika — řízení zásob, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá charakteristikou zásobovací logistiky, nákupního procesu a

řízením zásob jak v teorii tak v praxi díky získaným informacím a datům společnosti
Detoa, s. r. o. Jde zejména o obecnou charakteristiku nákupu se zaměřením na jeho
typologii a faktory, které nákup ovlivnují a o výběr a hodnocení dodavatelů. V práci se
vyskytují informace o zásobách a o procesu řízení zásob, který je zaměřen na metodu
ABC, metodu JiT, objednací systémy a optimální velikost objednávky. Na základě
zjištěných skutečností obsahuje návrh pro zlepšení ukazatelů efektivnosti podniku.
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Krůtil, F. Komplexní analýza vybraného podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem práce je vypracovat „Komplexní analýzu vybraného podniku“. Je

zaměřena na společnosti ABX, spol. s r. o. Cílem práce je dosaženo prostřednictvím
analýzy současného a minulého stavu podniku, aplikováním finanční analýzy, mar-
ketingové analýzy a manažerské analýzy. Na základě zjištěných skutečností jsou na-
vrženy opatření ke zlepšení stavu a vývoje.

Kubiasová, M. Pracovní spory, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva.
Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová Horynová
Oponent: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce seznamuje s problematikou pracovního práva a pracovních

sporů. Práce by měla být použitelná jako příručka pro zaměstnance s cílem obeznámit
je s oblastmi, se kterými během pracovního poměru přicházejí do styku. Protože v pra-
covněprávních vztazích často dochází ke konfliktům, které vyústí v pracovněprávní
spory, shrnuje tato práce možnosti řešení těchto sporů a informuje o nejčastějších
případech pracovních sporů řešených v rámci soudního řízení.

Kučera, Z. Systém řízení jakosti v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová Horynová
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se v teoretické rovině zaobírá procesem systému řízení jakosti, dále

praktickým fungováním tohoto procesu ve společnosti Seco GROUP, a. s. a to ve
vazbě na výrobní a obchodní činnosti. Prakticky je zde zpracován systém řízení lid-
ských zdrojů a jeho nezbytnost v systému řízení jakosti včetně auditorské činností a
následných nápravných opatření.

Kulka, J. Řízení rizika v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Tato práce se zabývá analýzou rizik a jejich dopadů na podnikatelské sub-

jekty. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh krizového plánu.

Kumpfová, L. Distribuční cesty ve společnosti Vertical Trade, s. r. o., Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá distribučními cestami ve společnosti Vertical Trade, s. r. o.

a její distribuční strategii. Poukazuje na druhy distribučních cest a představuje jed-
notlivé typy distribučních mezičlánků. Teoretické znalosti aplikuje na společnost Ver-
tical Trade, s. r. o. a to především na její distribuční strategii. Na základě zjištěných
skutečností obsahuje návrh na zlepšení distribuční strategie ve firmě.

Kunický, T. Finanční analýza podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Náplní bakalářské práce je finanční analýza zvoleného podniku, která po-

může určit finanční stav podniku. Teoretická část obsahuje základní pojmy finanční
analýzy, její zdroje a metody. V praktické části je představena společnost Pekařství

70



Jahůdka s. r. o., která je podrobena finanční analýze podle metod z teoretické části.
Na závěr následuje zhodnocení finanční analýzy a výsledná doporučení.

Lachman, L. Analýza motivace pracovníků ve firmě FEREX — ŽSO spol. s r. o., Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace pracovníku v pod-

nikové praxi. Teoretická část je zaměřena na teoretické poznatky zabývajících se pro-
blematikou managementu lidských zdrojů. Jejím účelem je seznámit čtenáře sproble-
matikou motivace pracovníků. V praktické části je blíže přiblížena společnost Ferex
ŽSO spol. sr. o. a analyzuje motivaci pracovníků. Součástí této analýzy je dotazní-
kové šetření, které má napomoci ke zjištění míry spokojenosti zaměstnanců. Uvedena
je i SWOT analýza, v níž jsou definovány vnitrní kladné a záporné stránky perso-
nální práce. Na základě výsledků analýzy jsou navrženy možná opatření ke zlepšení
motivace.

Lindnerová, V. Analýza motivace zaměstnanců ve vybraném podniku, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá motivací a stimulací zaměstnanců, které následně vedou

ke zvyšování jejich výkonnosti. Charakteristika základních pojmů, představení vybra-
ných motivačních teorií, využití teorií v praxi a krátký dotazník. Na základě výsledků
dotazníku předkládám návrhy na zlepšení motivace zaměstnance.

Loušová, K. Rozvoj pracovníků v dm drogerii markt s. r. o., Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: V této bakalářské práci je uvedena obecná teorie o motivaci a rozvoji pra-

covníků. Dále se tato práce zabývá motivací a možnostmi rozvoje pracovníků v kon-
krétní firmě, a to v dm drogerii markt s. r. o. Vlastním přínosem v této práci jsou dva
návrhy na nové vzdělávací programy, podporující rozvoj pracovníků této společnosti.
Navrhované vzdělávací programy podporují nejen profesní, ale také osobnostní rozvoj
pracovníků. V práci jsou také vyčísleny odhadované náklady na tyto programy.

Masaryková, Z. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je analýza vytvořeného marketingového mixu

vybraného podniku a jeho následná optimalizace. Práce je rozdělena do dvou částí,
teoretické a praktické. V první části jsou uvedená teoretická východiska a poznatky
o marketingovém mixu a jeho tvorbě. Jde o základní poznatky o analýzách a krocích
potřebných při definování jednotlivých prvků marketingového mixu. V praktické části
je charakterizovaný podnik ABC s. r. o. a návrh nového optimalizovaného marketingo-
vého mixu.

Mencl, T. Využití příspěvku zaměstnavatele v rámci systému důchodového zabezpečení, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana
Cvrčková, Ph.D. Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
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Stručný obsah: Práce se zabývá využitím příspěvku zaměstnavatele v rámci systému důcho-
dového zabezpečení. Práce dále hodnotí dopady poskytování příspěvku zaměstnava-
telem na finanční a ekonomickou stránku podniku a na zaměstnance.

Milerová, V. Problematika vedení pracovníků, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení pracovníků. Práce

obsahuje seznámení s pojmem personalistika, jednotlivé personální činnosti, pracov-
něprávní vztahy, ukázku personalistiky ve firmě SILROC CZ a dotazníkové šetření
týkající se motivace zaměstnanců v této firmě. Na základě zjištěných skutečností ob-
sahuje návrhy na zlepšení motivace.

Moravcová, T. Řízení skladového hospodářství v Hypermaketu Globus, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práce se zabývá řízením skladového hospodářství. Na základě zjištěných

skutečností obsahuje návrh na opatření, která by snížila náklady na zásoby a jejich
skladování.

Neuberger, O. Analýza reklamy na sociálních sítích, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav
Dočkal, CSc. Oponent: Ing. Ladislav Dobrovolský
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou současného stavu reklamy na sociálních sítích.

Na základě zjištěných skutečností obsahuje varianty možného vývoje reklamy na so-
ciálních sítích v blízké budoucnosti.

Novotná, H. Odpisy dlouhodobého majetku jako nástroj daňové optimalizace, Brno, 2013.
Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie.Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.

Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou odpisů a jejich optimalizací a klade si za cíl

seznámit čtenáře se základními pojmy jako je odpis daňový, odpis účetní, dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek a jeho ocenění v souladu s aktuálními právními předpisy.
Na příkladu je ukázána optimalizace základu daně příjmu u fyzické osoby podnikající
za použití a výběru nejvhodnější metody daňových odpisů a zhodnocení navrhovaného
způsobu řešení.

Pecárová, Š. Marketingový mix v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: PhDr. Ing. Jaroslava
Dědková, Ph.D. Oponent: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem firmy. Práce je rozdělena

na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje jednotlivé prvky marke-
tingového mixu zahrnující: výrobek, cenu, distribuci, komunikaci. V úvodu praktické
části je představena společnost HACO, spol. s r. o. a analyzován současný stav mar-
ketingového mixu. Závěrem jsou definována doporučení a návrhy ke zlepšení marke-
tingové komunikace HACO, spol. s r. o.

Přibáňová, A. Řízení skladového hospodářství, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
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Stručný obsah: Práce se zabývá řízením skladového hospodářství, problematikou principu
skladování. Poukazuje na ekonomický pohled zásob a představuje základní metody
řízení zásob. Teoretické poznatky aplikuje na společnost Star, a. s., především na její
závod B2. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh na zlepšení skladového
hospodářství v závodu B2.

Rakoušová, B. Marketingový průzkum v podnikové praxi, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Iveta Honzáková
Oponent: Ing. Ladislav Perk
Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovým výzkumem pro Kulturní zařízení města

Jičína. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku marketingu obecně i mar-
ketingu služeb, popisuje také základní pojmy a postupy vytvoření úspěšného mar-
ketingového výzkumu. V praktické části je prováděna analýza získaných dat. V zá-
věrečné části jsou uvedeny návrhy pro zlepšení marketingové činnosti Kulturních za-
řízení města Jičína.

Randula, M. Finanční hospodaření obcí v ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá komplexní problematikou finančního hospodaření obcí

v ČR, klade důraz na reformu veřejných financí, objasňuje používané metody fina-
nčního hospodaření, rozpočtového procesu, poukazuje na úskalí v hospodaření obcí,
poznatky aplikuje na konkrétní obec a zkoumá danou problematiku.

Reiterová, K. Marketingová komunikace Českého rozhlasu Region, Brno, 2013. Bakalářská
práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Iveta Honzáková
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace veřejno-

právního rádia Českého rozhlasu Region a popisem komunikačního mixu. Na základě
zjištěných skutečností obsahuje návrhy na zlepšení jednotlivých složek komunikač-
ního mixu, které mají pomoci ke zvýšení počtu posluchačů. Vedení Českého rozhlasu
Region může návrhů na zlepšení využít nebo alespoň některých částí. V této oblasti
je velice důležitý finanční rozpočet stanice a tak záleží hlavně na něm, zda je některý
z návrhů realizovatelný.

Rychtera, M. Analýza prodejní strategie ve vybraném podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Bc. Ing. Karina
Mužáková, Ph.D. Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je zanalyzovat prodejní strategii vybraného pod-

niku, v případě nalezení míst pro zlepšení navrhnout možná řešení. Analýza se věnuje
oblasti marketingu a také manažerského vedení společnosti, které je základem pro
rozhodování o strategii podnikání. V teoretické části je věnována zvláštní pozornost
oblasti personalistiky, jelikož řízení lidských zdrojů má přímý dopad na efektivnost
a funkčnost dějů v organizaci. Další vybrané manažerské funkce jsou plánování, or-
ganizování, vedení a kontrolování. Jednou kapitolou jsou zde rozebírány i dispozice,
které by měl manažer splňovat. Dále se práce věnuje oblasti základním faktorů, které
ovlivňují stanovení a výběr marketingové strategie. Problematika je popisována z po-
hledu vnější a vnitřní analýzy s využitím pomocných metod. Poslední kapitola teore-
tické části je věnována druhům marketingových strategií a jejich vhodnost použití pro
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podnik. Praktická část se věnuje analyzování podniku, zkoumání výkonu manažerské
činnosti a jeho přístupu v marketingové oblasti. Hlavní metodou využitou v praktické
části je metoda řízeného strukturovaného rozhovoru s předem daným scénářem. Nej-
prve je zadána otázka včetně podotázek, následuje odpověď respondenta a autorovo
zhodnocení otázky. Takto bylo vytvořeno deset otázek zabývajících se manažerskou
částí a jedenáct otázek z marketingové oblasti. Výsledky tohoto výzkumu jsou shrnuty
v dílčích závěrech a také v závěru práce jako takovém.

Salacki, J. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Barbora
Novotná Březovská, Ph.D. Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou motivací pracovníků v organizaci. Vysvětluje

základní pojmy, motivační teorie a stimulační prostředky. V praktické části se za-
obírá motivačními faktory příslušníků Vězeňské služby České republiky pracujícími
s vězněnými osobami. Výzkumná část byla realizována ve Vazební věznici v Liberci.

Sodomková, J. Změna právní formy podnikání — individuální podnikatel x společnost s ru-
čením omezeným, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí
práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D. Oponent: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá změnou právní formy podnikání z indi-

viduálního podnikatele na společnost s ručením omezeným. Práce vymezuje základní
pojmy týkající se dané problematiky a základní charakteristiku individuálního pod-
nikatele a společnosti s ručením omezeným, a to z hlediska právního, účetního a
daňového. Srovnává výhody a nevýhody obou právních forem podnikání. V práci je
konkrétnímu podnikateli doporučen optimální způsob přechodu dle aktuální situace
individuálního podnikatele a vyčíslen dopad přechodu z daňového hlediska. Cílem ba-
kalářské práce je provedení změny právní formy podnikání na konkrétním příkladu.

Stránský, D. Organizační a technické řešení lokální počítačové sítě ve firmě střední veli-
kosti., Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav aplikované informatiky. Vedoucí
práce: Ing. Mojmír Volf Oponent: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá rešerší dostupného technologického řešení pro implemen-

taci ve středně velké firmě. Analyzování a použitelnost technologie z hlediska ekono-
mických a technologických parametrů a návrhem postupu implementace. Dále také
ekonomické vyhodnocení.

Svobodová, L. Důchodová reforma v České republice, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá důchodovou reformou v České republice. Cí-

lem této práce je zjistit a popsat veškeré schválené a předpokládané změny zákona
č. 155/1995, Sb. Ke splnění cíle jsem využila teoretické poznatky z odborné literatury
a dále vlastní poznatky, které jsem nasbírala během psaní bakalářské práce.

Šámal, M. Právní aspekty vzniku, změny a skončení pracovního poměru, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: JUDr. Romana Staňková Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá současnou právní úpravou vzniku, změny a zániku pra-

covního poměru. Tyto části práce jsou zde nejprve rozbrány dle platného zákoníku
práce.
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Šenfeldová,V. Analýza nezaměstnanosti v Libereckém kraji, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností absolventů v Libereckém kraji,

dále se zaměřuji na analýzu nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých okresech v Li-
bereckém kraji. Po provedených analýzách navrhnu doporučení ke snížení nezaměst-
nanosti v tomto kraji.

Šléglová, A Spotřebitelské úvěry v České republice, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Oponent: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou znalostí a preferencí spotřebitelů v otázce spo-

třebitelských úvěrů, aktuální nabídkou spotřebitelských úvěrů v České republice od
různých bankovních i nebankovních poskytovatelů. Na základě zjištěných skutečností
předkládá návrh spotřebiteli, jak se orientovat na trhu spotřebitelských úvěrů při
hledání vhodného produktu.

Štojdl, M. Podnikatelské prostředí v ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí se zaměřením na malé

a střední podniky. Cílem bude popsat podnikatelské prostředí ČR, analyzovat posta-
vení malých a středních podnikatelů, jejich základní problémy a návrhy opatření ke
zmírnění negativních dopadů na podnikání.

Tomášová, K Finanční analýza stavební firmy, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Kompletní rea-

lizace staveb. Cílem práce je zpracovat finanční analýzu firmy v letech 2005–2011 a
objasnit příčiny a podstatu situace, ve které se podnik nachází a navrhnout opatření
pro úspěšné fungování podniku.

Trejbal, A. Nezaměstnanost v České republice, resp. v Libereckém kraji, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Svatava
Tesařová, CSc. Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Cílem této bakalářské práce je analýza nezaměstnanosti v Libereckém kraji,

dále se zde zabývám základy nezaměstnanosti, rozebíráním příčiny nezaměstnanosti
osob. Nejvíce se zde zaměřuji na nástroje využívané při snižování nezaměstnanosti,
politiku zaměstnanosti a projekty využívané v Libereckém kraji.

Veselá, R. Finanční plánování státního podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá finančním plánováním Povodí Labe, státního podniku, jeho

finančním plánem a výpočtem ceny povrchové vody. Na základě zjištěných skutečností
obsahuje návrh finančního plánu na rok 2014 a výpočet ceny povrchové vody pro rok
2014.
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Větrovský, J. Problematika alternativního zdroje financování rozpočtů dopravních staveb,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Ivana
Cvrčková, Ph.D. Oponent: Ing. Ladislav Perk
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá kompletní deskripcí trhu dopravních sta-

veb, problematikou rozpočtů a analýzou tradičního a alternativního způsobu finan-
cování rozpočtů dopravních staveb. Cílem této práce bude za pomoci komparativní
analýzy konfrontace jednotlivých způsobů řízení z hlediska efektivity vynaložených
zdrojů a cash flow.

Zástěrová, H. Podpora malého a středního podnikání v České republice, Brno, 2013. Baka-
lářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
Oponent: Ing. Svatava Tesařová, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou malého a středního podnikání a podpory to-

hoto podnikání v České republice. Cílem práce je analýza systému malého a středního
podnikání v České republice na základě poznatků o cílech Evropské komise v oblasti
podpory malého a středního podnikání v regionech EU, formách podpory, dotování
vybraných projektů ze strukturálních fondů EU a podmínkách a pravidlech výběru
projektů malých a středních podniků pro udělení dotace. Pro ověření literárních po-
znatků je proveden dotazníkový průzkum názoru podnikatelů na dotace a dotační
podmínky. Dále je popsán postup vytvoření podkladů pro udělení dotace pro MSP.
Nakonec je analýza systému podpory a navrženo opatření pro zlepšení využití podpor.

Ostrava
Bambuchová, M. Získávání a výběr pracovníků v organizaci Precheza, a. s., Brno,

2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Ve-
doucí práce: Ing. Petr Jaroš
Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá popisem procesu získávání a výběru pra-

covníků v organizaci Precheza, a. s. Hlavním cílem je seznámit se se všemi možnými
alternativami realizace procesu. Teoretická část je zaměřena na teoretické poznatky
různých světových autorů, kde je popsáno mnoho metod a postupů, kterých mohou
personalisté využívat. V praktické části je charakterizována organizace Precheza, a. s.
a popsán proces získávání a výběru pracovníků na pozici asistenta/asistentky perso-
nálního oddělení v této organizaci.

Cvernová, K. Problematika vedení lidí, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav
aplikované informatiky. Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce Problematika vedení lidí charakterizuje klíčové aspekty

řízení lidských zdrojů, do kterých zejména patří otázky týkající se leadershipu, fluktu-
ace, konfliktů na pracovišti; také nelze opomenout historický vývoj celé této disciplíny.
Uvedené termíny plně charakterizují teoretickou část práce. Důležitou roli hraje také
manažer, který je podrobně definován. Praktická část bakalářské práce se zabývá po-
pisem vybrané společnosti myonic, s. r. o. a její praktickou analýzou řízení lidských
zdrojů, která je založena na dotazníkovém šetření s cílem zjistit úroveň spokojenosti
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výrobních pracovnic s přístupem manažerů a jiných vedoucích pracovníků podniku
k nim. V závěru této práce jsou uvedeny návrhy a doporučení, týkající se zdokonalení
pracovního prostřední společnosti k všeobecné spokojenosti.

Gacek, T. Tvorba www stránek, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav manage-
mentu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
Oponent: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá pojmem „internet“ a jakým způsobem na něm lze prezen-

tovat svou společnost nebo podnik. V teoretické části je popisován vznik internetu,
princip na jakém internet funguje a způsoby tvorby www stránek v dnešní době.
V praktické časti srovnávám způsoby tvorby na základě ceny a komfortu spravování.
Kriticky pojednávám o jednotlivých způsobech a uvedu vytvořenou www stránku.

Grohmanová, A. Propagace Hotelu Central v Českém Těšíně a možnost jejího zkvalitnění,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Alena Votoupalová Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Má bakalářská práce je zaměřená na možnost zlepšení propagace Hotelu

Central. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V Teoretické části se
zabývám poznatky z oblasti ubytovacího zařízení, hotelového marketingu a marke-
tingového mixu. V praktické části analyzuji jednotlivé nástroje marketingového mixu
Hotelu Central. Provedla jsem SWOT analýzu a dotazníkové šetření. V závěru své
práce jsem se soustředila na propagaci a navrhla jsem nové možnosti, jak by se měl
hotel zlepšit v propagaci a dosáhnout většího množství ubytovaných hostů.

Hájková, S. Možnosti propagace hotelu Belaria se zaměřením na wellness služby, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Alena Votoupalová Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou propagace hotelu Belária se zaměřením na well-

ness služby na základě dotazníkového šetření. Na analýzu propagace jsem zpracovala
návrhy a doporučení pro zkvalitnění propagace a vytvoření nových služeb v hotelu
Belaria.

Hejtmánková, P. Získávání a výběr pracovníků ve společnosti Student Agency, s.r.o.,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav aplikované informatiky. Vedoucí
práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků v podniku.

Dále teoretická část práce popisuje důležitost řízení lidských zdrojů v podniku, po-
stavení personálního oddělení a jejich hlavních činností a úkolů. Teoretická část ba-
kalářské práce se rovněž zabývá různými metodami získávání a výběru pracovníků.
Praktická část analyzuje konkrétní metody získávání a výběru pracovníků ve spo-
lečnosti STUDENT AGENCY, s. r. o. a konkrétní umístění na pracovní pozici ste-
warda/stewardky v podniku. Poslední část je věnována nalezení nových doporučení
a přístupů ke zlepšení současného stavu v podniku.

Hodslavská, H. Finanční analýza v podniku Tatra, a. s., Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír
Lazar, Dr. Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
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Stručný obsah: Práce se zabývá finanční analýzou podniku Tatra, a. s., která napomáhá
zjistit finanční stav podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy, které se s tímto
názvem spojují, uživatelé finanční analýzy, metody finanční analýzy, různé typy uka-
zatelů (poměrové, rozdílové), ale také zdroje pro finanční analýzu. V praktické části je
charakterizován zvolený podnik a následně je uvedena samotná finanční analýza da-
ného podniku, která vychází z části teoretické. V závěru práce je uvedeno doporučení
a zhodnocení výsledných hodnot ze všech uvedených analýz.

Hradilová, E. Strategie rozvoje mikroregionu Lipensko v oblasti služeb cestovního ruchu,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Ve-
doucí práce: Ing. Alena Votoupalová
Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá strategií rozvoje mikroregionu Lipensko v ob-

lasti služeb cestovního ruchu. Na základě zjištění primárních a sekundárních infor-
mací, marketingového výzkumu, dotazníkového šetření a SWOT analýzy jsou zpra-
covány vlastní doporučení pro dosažení cílů rozvoje.

Jendřejčíková, L. Nabídka služeb ubytovacích zařízení pro rodiny s dětmi, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Alena
Votoupalová Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá nabídkou služeb ubytovacích zařízení pro rodiny

s dětmi. Analyzuje současnou situaci na trhu služeb cestovního ruchu. Práce obsahuje
návrh optimální kombinace služeb a vybavení hotelu vhodného pro rodiny s dětmi.

Káňová, I. Strategie rozvoje mikroregionu Hlučínsko, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou mikroregionu Hlučínsko v oblasti

ekonomika, cestovní ruch, doprava, technická infrastruktura, obyvatelstvo a životní
prostředí. Na základě dotazníkového šetření a provedené analýzy jsem zpracovala
návrhy a doporučení pro zlepšení a rozšíření služeb v mikroregionu Hlučínsko.

Klozíková, P. Strategie rozvoje statutárního města Frýdek–Místek v oblasti služeb cestovního
ruchu, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.
Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová Oponent: Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá strategií rozvoje Statutárního města Frýdek–

Místek v oblasti služeb cestovního ruchu. Na základě údajů a informací, které jsem
získala pomocí dotazníkového šetření, jsem vyhodnotila stávající stav služeb s ná-
vrhem jejich růstu a zkvalitnění.

Kržin, A. Finanční analýza vybraného podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s.,
Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Oponent: doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku působícího v těžeb-

ním průmyslu. Byla provedena vertikální a horizontální analýza a výpočet ukazatelů
rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Na základě výpočtů bylo stanoveno, ja-
kých hodnot podnik v konkrétních ukazatelích nabývá a zda se přibližuje optimálním
hodnotám. Díky finanční analýze bylo zjištěno, že je podnik poměrně zdravý a fina-
nčně samostatný.
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Křenková, A. Čerpání dotací z Evropské unie a jejich využití v hotelnictví, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd.Vedoucí práce: Ing. Alena
Votoupalová Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou čerpání dotací z fondů Evropské unie. Sou-

částí práce je popis možností čerpání z fondů Evropské unie, výzvy k předkládání
žádostí, vypracování projektových žádostí včetně postupu přípravy projektu. V prak-
tické části je práce zaměřena na obor hotelnictví s charakteristikou hotelu Eroplán
v Rožnově pod Radhoštěm. Tato práce obsahuje žádost hotelu o dotace z EU pro
výstavbu kongresového sálu od roku 2009 po realizaci projektu. Od roku 2012 je sál
plně v provozu, součástí práce je zhodnocení přínosu za uplynulý rok.

Kubala, L. Konkurenceschopnost hotelu KAM Malenovice, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav aplikované informatiky.Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá konkurenceschopností hotelu KAM Malenovice a navrhl

změny, které by zlepšily jeho konkurenceschopnost. V práci jsem porovnal podmínky
pěti hotelů (hotel KAM Malenovice, hotel Petr Bezruč, hotel Miura, Horský Hotel
Sepetná a penzion Sluníčko). Práce se skládá z osmi kapitol rozdělených na teore-
tickou a praktickou část. V teoretické části jsou čtyři kapitoly, ve kterých se věnuji
teorii konkurenceschopností, trhu, hospodářské soutěži, komparaci a SWOT analýze.
Druhá, praktická část, obsahuje také čtyři kapitoly, kde se zabývám popisem hotelů,
komparací sledovaných hotelů, SWOT analýzou vybraných hotelů a návrhy pro hotel
KAM Malenovice na zlepšení konkurenceschopnosti.

Kučerová, M. Zásobovací a skladovací činnost v podniku, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír
Lazar, Dr. Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
Stručný obsah: Práce se zabývá fungováním zásobovací a skladovací činnosti ve vybraném

podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde popisuji zásoby, zásobování, lo-
gistiku, skladování a sklady a část praktickou. V praktické části analyzuji zásobovací
a související procesy v podniku, ve které jsem konzultovala její logistiku. Popisuji i
firemní změny a své poznatky. Zároveň uvádím doporučení a opatření, která mají na-
pomáhat zvyšovat efektivitu ve společnosti Besta Trade, s. r. o. Důvod výběru tématu
práce byla analýza a syntéza informací o této činnosti, kterou se hodlám v budoucnu
blíže zabývat.

Mahdal, O. Srovnání kurýrních společností na území ČR, Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír
Lazar, Dr. Oponent: Ing. Olga Kubová
Stručný obsah: Tato bakalářská práce je na téma srovnání kurýrních společností na území

ČR. V posledních letech zažívá logistický průmysl velký rozvoj a kurýrní společnosti
se stávají stále větším konkurentem zásilkových společností zaměřující se na expresní
přepravu. Kurýrní společnosti nabízejí přepravu zásilek, kde se předhánějí v rekordně
krátkých časech a jejich služby jsou pro některé firmy nepostradatelné. Cílem mé
bakalářské práce je srovnat kvalitu služeb, kterou garantují svým zákazníkům a to
u společností DHL A TNT. Hlavními faktory jsou porovnání rychlosti, garance služeb
a ceny doručených zásilek u dovozu a vývozu.
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MIČUNKOVÁ, B. Problematika blokového řízení před policejním orgánem, Brno, 2013. Ba-
kalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav práva. Vedoucí práce: JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Oponent: JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.
Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou blokového řízení vedené poli-

cejním orgánem. Práce je členěna do dvou částí a tří kapitol. V první kapitole jsou
uvedeny důležité, základní pojmy, které se týkají blokového řízení a které napomohou
blokové řízení pochopit a začlenit jej do určitého systému správního práva trestního.
Druhá kapitola práce charakterizuje blokové řízení, jakož to zkrácené řízení o přestup-
cích. V této části je pojednáváno o podmínkách blokového řízení a také o příslušném
orgánu, který je kompetentní přestupek v tomto zkráceném řízení projednat, tedy
o policejním orgánu. Je zde popsáno pokutování policií, zejména jaké přestupky může
projednávat a je v této části rovněž zmínka o pokutových blocích, které u tohoto ří-
zení policejní orgán používá. Druhá, praktická část, poukazuje na problémy blokového
řízení, resp. na reálné problémy, se kterými se policejní orgán v běžné praxi setkává
nebo může setkat. Tyto problémy jsou aplikovány také na příkladech. Práce obsahuje
také přílohy, které práci doplňují.

Mojžíšková, M. Strategie rozvoje obce Raškovice se zaměřením na služby cestovního ruchu,
Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: Ing. Alena Votoupalová Oponent: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu v oblasti obce Raškovice

na základě dotazníkového šetření. Na analýzu služeb cestovního ruchu jsem zpracovala
návrhy a doporučení pro zlepšení a vytvoření nových služeb v oblasti cestovního ruchu
v obci Raškovice.

Nogová, D. Vytvoření nového wellness programu a návrh jeho propagace a prodeje zahra-
ničnímu partnerovi, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a
sociálních věd. Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová
Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
Stručný obsah: Práce se zabývá spojením Wellness a Raw stylu, vytvořením Raw wellness

programu za účelem jeho zatraktivnění a následného prodeje zahraniční CK. Součástí
práce je charakteristika Raw stylu, charakteristika vstupů, výstupů, tvorba kalkulace
programu a jeho odbyt.

Sochová, D. Finanční analýza Letiště Ostrava, a. s., Brno, 2013. Bakalářská práce.
VŠKE, a. s., Ústav ekonomie. Vedoucí práce: doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
Oponent: prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Stručný obsah: Práce se zabývá finanční analýzou společnosti Letiště Ostrava, a. s., Teore-

tická část je zaměřena na popis zdrojů potřebných pro vypracování finanční analýzy
a na popis jednotlivých metod, kterými se samotná finanční analýza provádí. Prak-
tická část obsahuje obecnou charakteristiku Letiště Ostrava, a. s. a aplikaci finanční
analýzy dle vybraných metod. Na základě získaných údajů zhodnotím hospodaření
firmy a navrhnu možná doporučení.

Šimečková, P. Vysoké školství v České republice a jeho srovnání s vysokým školstvím ve Fin-
sku a dalších rozvinutých zemích, Brno, 2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav ma-
nagementu a sociálních věd. Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.
Oponent: Ing. Lucie Koleňáková, Ph.D.
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Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou vysokého školství v České republice a způsobu
jeho financování. Na příkladu Finska ukazuje fungující systém vysokého školství. Dále
stručně popisuje vysoké školství ve Spojeném království Velké Británie a severního
Irska, ve Spojených státech amerických a ve Spolkové republice Německo a přibližuje
způsoby finanční podpory studentů v těchto zemích. Následuje vyhodnocení postavení
českého vysokého školství a náměty na jeho zlepšení.

Tomášková, L. Podmínky a postupy při přechodu z daňové evidence na účetnictví, Brno,
2013. Bakalářská práce. VŠKE, a. s., Ústav managementu a sociálních věd. Vedoucí
práce: doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr. Oponent: Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
Stručný obsah: Cílem této práce je analyzovat problematiku převodu z daňové evidence

(dříve jednoduchého účetnictví) na účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a synteti-
zovat správnou metodiku této změny. Dopady daňové povinnosti je možno zmírnit
možnostmi jejího časového rozložení tak, aby daňová zátěž nezatížila daňový subjekt
jednorázově, ale mohla být rozdělena do postupných splátek.
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