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PŘEDMLUVA 

 

 
 

 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s., předkládá odborné, ale i širší 

veřejnosti aktuální přehled publikačních aktivit svého pedagogického 

sboru. Děje se tak nejen pro shrnutí příspěvků našich pedagogů v oblasti 

působnosti školy – managementu, ekonomie, práva a bezpečnosti, ale 

rovněž proto, abychom činnost naší školy transparentně prezentovali.  

Přehled publikačních aktivit VŠKE, a.s., reprezentuje základní 

teoretickou bázi, v níž je veřejnosti ukázána snaha zaměstnanců školy 

přispět do širokého proudu teoretického bádání a současně zkvalitňovat 

pedagogický proces vůči studentům.  Aktuálně vycházející souhrn 

ukazuje nejen spektrum publikačního úsilí pedagogického sboru, ale 

současně uvádí výsledky práce studentů – jejich bakalářské práce.  

 

 

 

                                                    doc. JUDr. Zdeněk KOUDELKA, Ph.D. 

                                                    rektor 
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PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI UČITELŮ 
 
 

Recenzované časopisy s impakt faktorem a ve Scopus 

 
JURČÍK, Radek. Public Procurement in the Field of Public Administration 

in the Czech Republic, Selected Aspects. WSEAS Transactions on Business 

and Economics. 2014. sv. 11, č. 57, s. 615–624. ISSN 1109-9526. 

 

JURČÍK, Radek. Permissible public cooperation in the field of public 

administration – opportunity for enterprises. Acta Universitatis Agriculturae 

et Silviculturae Mendelianae Brunensis.2014. sv. 62, č. 6, s. 1309–1314. 

ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/62/6/1309/ 

 

KOLEŇÁK, Jiří, MILICHOVSKÝ, F. Development of creative thinking in 

connection with compensation trades in Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516. 

 

 

 Příspěvky na konferencích uvedené na WoS 

 
JURČÍK, Radek. Financial market regulation in the fight against money 

laundering -- the case of Czech public administration, the impact on 

businesses (SME) and role of public media. In: Znalosti pro tržní praxi 2014. 

Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II., 2014, s. 177–183. ISBN 

978-80-87533-07-9. 

 

KOLEŇÁK, Jiří, NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. The Competences 

Balancing Method and “Subtle Skills” Model. In Conference Abstract 

Proceedings Enterprise and Competitive Environment, Brno : Mendel 

University, 2014, ISBN 978-80-87106-74-7. 

 

KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Financial Solutions of Natural Disasters 

in the Czech Republic for Maintaining the Financial Health of Municipalities 

and Regions in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. 1. vyd. Brno: 

Mendelova univerzita v Brně, 2014. S. 587–595. ISBN 978-80-7509-139-0. 

 

KUBOVÁ, P. Main Trends in Insurance Markets. In: Interdisciplinární 

http://acta.mendelu.cz/62/6/1309/
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mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů 

QUAERE 2014. 4. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 120–

126. ISBN 978-80-87952-04-7. 

 

KUBOVÁ, P. a MUŽÁKOVÁ, K. Environmental Liability: Applying the 

Polluter Pays Principle. In: Hradec Economic Days 2014. 1. vyd. Hradec 

Králové: University of Hradec Králové, 2014. S. 66–75. ISBN 978-80-7435-

370-3. 

 

KUBOVÁ, P., MACHALOVÁ, G. a ŠTIBRÁNYIOVÁ, L. Dopady 

legislativních změn EU na český pojistný trh. In: Mezinárodní Masarykova 

konference. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. S. 50–60. 

ISBN 978-80-87952-07-8. 

 

MAN, P., MATĚJKOVÁ, J., JURČÍK, Radek. HEIDU, R. The key factors 

of transparency of the public procurement in the Czech Republic. In 

NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive 

Environment 2014. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014, s. 

379–386. ISSN 2212-5671. 

 

 

Časopisy dle seznamu RVVI (J rec) 

 
JURČÍK, Radek. Širší možnosti změny a uzavírání smluv bez použití právní 

úpravy veřejných zakázek v nových zadávacích směrnicích EU a na základě 

technické novely 2015. Obchodní právo. 2014. sv. 7, č. 10, s. 426–436. ISSN 

1210-8278. URL:http://www.oppravo.cz/zakladni-informace/2014 

 

JURČÍK, Radek. Povinnosti příjemců dotací z veřejných rozpočtů. Soudní 

rozhledy. 2014. sv. 19, č. 9, s. 328–330. ISSN 1211-4405. 

 

 JURČÍK, Radek. Vztahují se nové směrnice na výběr dodavatelů právních 

služeb?. Bulletin advokacie. 2014. sv. 43, č. 9, s. 43–45. ISSN 1210-6348. 

 

KOMÁREK, Jaroslav. Úskalí profesionalizace armády České republiky. 

Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 4, s. 75–87, ISSN 1210-3292 

(tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line). Dostupné rovněž z:  

http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/uskali-profesionalizace-armady-

ceske-republiky 

 

http://www.oppravo.cz/zakladni-informace/2014
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KOUDELKA, Zdeněk. Justiční kabáty ostudy. Trestní právo: odborný 

časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 

2014, roč. 2014, č. 1, s. 3–5. ISSN 1211-2860. 
 
KOUDELKA, Zdeněk. Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo: odborný 

časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 

2014, roč. 2014, č. 1, s. 2. ISSN 1211-2860. 
 
KOUDELKA, Zdeněk. Platy představitelů státu. Trestní právo: odborný 

časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 

2014, roč. 2014, č. 3, s. 2. ISSN 1211-2860. 
 
KOUDELKA, Zdeněk. Příslušnost státního zastupitelství 1 a 2. Trestní 

právo: odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha: Wolters 

Kluwer ČR a.s., 2014, roč. 2014, 2 a 3, s. 42–48, 38–41. ISSN 1211-2860. 
 
RIGEL, Filip. Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP. 

Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, 

s. 310–312. ISSN 1211-4405. 
 
RIGEL, Filip. Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha: 

C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 5, s. 162–164. ISSN 1211-

4405. 
 
RIGEL, Filip. Sleva na dani pro pracující důchodce. Soudní rozhledy, Praha: 

C. H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck, 2014, č. 9, s. 307–309. ISSN 1211-

4405. 
 
RIGEL, Filip. Uzavírací klauzule a volební kraje ve volbách do Poslanecké 

sněmovny. Soudní rozhledy, Praha: C. H. Beck, Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s. 351–352. ISSN 1211-4405. 
 
RIGEL, Filip. Včasnost doručení odporu proti trestnímu příkazu. Soudní 

rozhledy, Praha: C. H. Beck., Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 20, č. 10, s. 349–

351. ISSN 1211-4405. 
 
RIGEL, Filip. Výjimka ze zákazu provádění pyrotechnických efektů 

a ohňostrojů pro akce pořádané městem. Soudní rozhledy, Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11–12, s. 392–394. ISSN 1211-

4405. 
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RIGEL, Filip. Zjevně nepřiměřená výše spodní hranice pokuty za správní 

delikt. Soudní rozhledy, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, roč. 20, 11–

12, s. 391–392. ISSN 1211-4405. 

 
ZÁHORA, Jozef. Nepeňažné prostriedky nápravy neprimeranej dĺžky 

trestného konania / Jozef Záhora. In: Justičná revue : časopis pre právnu 

prax. ISSN 1335-6461. Roč. 66, č. 6–7 (2014), s. 783–804. 

 
ZÁHORA, Jozef. Európske štandardy pre monitorovanie osôb v trestnom 

konaní. In Trestntněprávní revue. 11–12/2014, Nakladatelství C. H. Beck, 

ISSN 1213-5313,s. 255–262. 
 
 

 Monografie vydané v uznávaných nakladatelstvích mimo 

VŠKE 

 

ANACKER, Ralf, MARKOVIČ, Peter. Auswirkungen der Finanzkrise auf 

die Asset Allocation bei Regionalbanken : modell zur Integration der 

Makroökonomie und der Regulatorik in der strategischen Asset Allocation. 

Recenzenti/gutachter: Miroslav Majtán, Jana Sršňová, Zuzana Juhászová. 1. 

vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 159 s. [9,48 AH]. ISBN 978-80-

89553-22-8. 

 

BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Auswirkungen der Finanzkrisen 

auf Repurchase Agreements : theoretische Modifikationen und praktische 

Anwendung im Interbankenverkehr. Recenzenti/Gutachter: Miroslav Majtán, 

Jana Sršňová. 1. Aufl. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 167 s. [9,29 AH]. 

ISBN 978-80-89553-29-7. 

 

JUŘÍČEK, Ludvík a P. ROŽŇÁK. Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století. 

Ostrava: Key Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-201-3. 

 

KOLEŇÁK, Jiří. Osobnostní rozvoj pro manažerské rozhodování. Ostrava: 

KEY Publishing, 2014, ISBN 978-80-7418-223-5. 

 

MARKOVIČ, Peter, MAJTÁN, Miroslav, LULKOVIČOVÁ, Ľudmila. 

Metodický postup spracovania akreditačného spisu v študijných odboroch 

3.3.13 Finančný manažment a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na 
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FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Recenzenti: Milan Majerník, 

Ľuboslav Szabo, Anita Romanová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo 

EKONÓM, 2014. CD-ROM [5220 s., 260,7 AH]. ISBN 978-80-225-3877-0. 

 
MUŽÁKOVÁ, Katarina. Diversity Management – One of the Key Factors 

which determining the Success of Management Activities in the Current 

Global and Turbulence Changing Environment. Brno: Key Publishing, 2014, 

ISBN 978-80-7418-229-7. 
 
NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. Etika (v) podnikání. Ostrava: KEY 

Publishing, 2014, ISBN 978-80-7418-205-1. 

 

PAULDURA, Lukáš a kol. Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014. 262 s. ISBN 978-80-7478-660-0. 

 
POLÁK, P. a kol. Praktikum z trestného práva procesného. Wolters Kluver, 

Bratislava 2014, ISBN 978-80-8168-104-2 (Záhora, Jozef – autorský podiel 

26 %) 

 
POTĚŠIL, L., V. ŠIMÍČEK, L. HLOUCH, Filip RIGEL a M. BRUS. Soudní 

řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. 

Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. 
 
RIGEL, Filip, L. BAHÝĽOVÁ, V. KUDROVÁ, O. MORAVEC a M. 

PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 

820 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-550-3. 
 
ROŽŇÁK, Petr. Politologie pro všechny. První. Ostrava: KEY Publishing, 

2014. 342 s.,  ISBN ISBN 978-80-7418-214-3.  
 
ZÁHORA, Jozef. a kol. Praktikum z trestného práva hmotného. Wolters 

Kluver, Bratislava 2014, ISBN 978–80–8168-105-9 (autorský podiel 49 %) 
 

 

 Příspěvky v ostatních časopisech 

 
ADAMÍK, Kamil, MARKOVIČ, Peter. Principal-agent theory in the process 

of the company's costs of capital quantification. In Management: science and 

education. – Žilina : Faculty of Science and Informatics, University of 

Žilina, 2014. ISSN 1338-9777, 2014, vol. 3, no. 2, s. 5–8. 

https://is.muni.cz/auth/osoba/36?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/41242?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/53621?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/40824?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/100388?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/108125?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/51890?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/osoba/68377?lang=cs
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BEUG, Benjamin, MARKOVIČ, Peter. Die Repurchase Agreements auf 

dem Europäischen Interbankenmarkt unter besonderer Berücksichtigung der 

Besicherung und des Repo-Zinses. In OIKOS – Wissenschaftszeitschrift. – 

Bratislava : Goethe Uni Bratislava, 2014. ISSN 1339-4517, Juni 2014, nr. 2, 

s. 75–83. 1/0008/14. 

 

JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky v oblasti bezpečnosti a obrany. Právo 

a bezpečnost. Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s. 14–28. 

ISSN 2336-5323. 

 

JUŘÍČEK, Ludvík, PLÍHAL, Bohumil. Matematický model náhradních 

materiálů (substitucí) v experimentální ranivé balistice. (1. část). Žilina: 

ŽUŽ, FŠI, Krízový manažment. Ročník 13, č. 2/2014, s. 16–24. ISSN 1336-

0019. 

 

KLIMEK, Libor. European Arrest Warrant: Mutual Recognition as the 

Primary Principle of the Surrender Procedure. In: Internal Security, ISSN 

2080-5268, Vol. 6 (2014), No. 1, pp. 33–43. 

 

KLIMEK, Libor. European Police Office (Europol): Past, Present and 

Future. In: BĚLOHLÁVEK, A. J., ROZEHNALOVÁ, N. et ČERNÝ, F. 

(eds.): Czech Yearbook of International Law – Vol. 5 – The Role of 

Governmental and Non-governmental Organizations in the 21
st
 Century. 

Juris Publishing : New York – USA, 2014, ISBN 978-1-57823-344-1, pp. 

209–228. 

 

KLIMEK, Libor. Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom 

rozkaze. In: Časopis pro právní vědu a praxi, ISSN 1210-9123, Vol. 22 

(2014), No. 1, pp. 75–80.  

 

KLIMEK, Libor. Právo na prístup k obhajcovi v konaní o európskom 

zatýkacom rozkaze. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, Vol. 66 (2014), No. 

12, pp. 1559-1574.  

 

KLIMEK, Libor. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) [transl.: 

European Anti-Fraud Office (OLAF)]. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, 

Vol. 66 (2014), No. 8-9, pp. 1101-1117.  

 

KLIMEK, Libor. Európsky ochranný príkaz: nový trestnoprocesný nástroj 

Európskej únie a úvahy k právnemu poriadku Slovenskej republiky [transl.: 
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European Protection Order: A New Criminal Law Instrument of the 

European Union and Considerations towards Law of the Slovak Republic]. 

In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, Vol. 66 (2014), No. 4, pp. 548-569 (Pt. 

I) & No. 5, pp. 711–720 (Pt. II). 

 

KOUDELKA, Zdeněk. Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních 

vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno: Masarykova 

univerzita, 2014, č. 1, s. 3 –5. ISSN 1211-3387. 

 

KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí. Právo, Ekonomika, 

Management, Zlín: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 5, č. 4, s. 7–17. 

ISSN 1804-3550. 

 

KOUDELKA, Zdeněk. Vrchní velitel ozbrojených sil. Právo a bezpečnost, 

Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 1, s. 30–38. 

ISSN 2336-5323. 

 

KOUDELKA, Zdeněk. Zmatek zahraniční politiky. Právo a bezpečnost, 

Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s. 5. ISSN 2336-

5323. 

 

KOUDELKA, Zdeněk. Amnestie. Právo a bezpečnost, Brno: Vysoká škola 

Karla Engliše, a.s., 2014, roč. 1, č. 2, s. 63–98. ISSN 2336-5323. 

 

MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. 

Stanovenie nákladov agentstva v podmienkach sociálneho podniku. In 

Sociálna práca, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v regióne 

východného Slovenska (EÚ) : recenzovaný zborník vedeckých prác 

pedagógov sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove. – 

Prešov : ÚSVaZ P.P. Gojdiča, 2014. ISBN 978-80-89082-44-5, s. 61–68. 

VEGA 1/0008/14. 

 

MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. 

Využitie agentskej teórie v riadení sociálneho podniku. In Civilizačné 

ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonomickú 

oblasť : ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, dopady ekonomickej krízy. – Prešov : 

Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2014. ISBN 978-80-

89464-27-2, s. 292–299. VEGA 1/0187/11. 
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MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Optimale Finanzstruktur als 

Vorreiter einer optimalen Investitionsentscheidung. In Nové trendy v oblasti 

rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu 

podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA 

č. 1/1071/12. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-

225-3955-5, s. 77–87. VEGA 1/0008/14. 

 

MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Behaviorale Seite des 

Finanzmanagers – Globalisierung und begrenzte Rationalität. In Priebežné 

výsledky riešenia grantových úloh VEGA č. 1/0004/13 Aktuálne trendy a 

metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu 

podniku, VEGA č. 1/0064/13 Vplyv medzinárodného zdanenia a domáceho 

daňového systému na rozvoj podnikateľskej sféry SR, VEGA č. 1/0042/13 

Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na 

finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR : zborník 

vedeckých statí. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-

80-225-3957-9, s. 150–157. VEGA 1/0008/14. 

 

MARKOVIČ, Peter, GRANČIČOVÁ, Katarína. Finanzmodelle – Ableitung 

und Interpretation der gewonnen Ergebnisse. In Výsledky riešenia grantovej 

úlohy VEGA č. 1/0396/13 Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku 

voči kríze : zborník vedeckých statí. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 

2014. ISBN 978-80-225-3956-2, s. 61–69. VEGA 1/0008/14. 

 

MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. Die 

makroökonomische Entwicklung und die Ruckschlüsse zum 

Finanzmanagement. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : 

zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický 

zdroj]. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-

3941-8, [S. 1–6] CD-ROM. VEGA 1/0008/14. 

 

MARKOVIČ, Peter, JUHÁSZOVÁ, Zuzana, GRANČIČOVÁ, Katarína. 
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SEZNAM BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ STUDENTŮ 
 

 

ADAMKOVIČOVÁ, P. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Predkladaná bakalárska práca s názvom Marketingová 

analýza podniku sa zaoberá charakteristikou rôznych marketingových 

analýz a na základe získaných informácii aj následným aplikovaním 

jednotlivých marketingový analýz na podnik Slovenské liečebné 

kúpele Piešťany, a. s. 

 

ANTOŠOVÁ, R. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem práce bylo zjištění konkurenceschopnosti a 

marketingového mixu vybraného podniku MALL.cz. Na základě 

zjištěných skutečností obsahuje v závěru práce návrhy na zlepšení 

marketingové komunikace pro tuto společnost. 

 

APPELTAUEROVÁ, I. Franchisingova smlouva, Liberec, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá franchisovou smlouvou. 

V teoretické části je zaměření na franchising jako takový se 

seznámením základních pojmů, obecnou historií, kodexem 

a federacemi. Dále je zde právní úprava a technicky zpracovaný obsah 

franchisové smlouvy. V praktické části je především komunikace 

s bývalým francisantem společnosti AMBI CZ, rozbor a porovnání 

získaných informací s teoretickou částí a drobná analýza společností 

fungujících na stejném principu (gastronomii), jako je vybraná 

společnost AMBI CZ. 
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BABIAROVÁ, E. Projekt založení gastronomického podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského 

plánu založenia konkrétneho gastronomického podniku  kaviarne. 

Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť  práce 

obsahuje základnú metodológiu a črty podnikateľského plánu. 

Praktickú časť tvorí podrobne zostavený podnikateľský plán s dôrazom 

na  vypracovanie SWOT analýzy, analýzy konkurencie a taktiež 

marketingového výskumu prostredníctvom dotazníkového šetrenia. 

 

BABICOVÁ, A. Možnosti financováni malých a středních podniků 

v podmínkách České republiky, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato práce, zabývající se možnostmi financování malého a 

středního podnikání, je rozdělena na čtyři části. První z nich obsahuje 

údaje o malém a středním podnikání. Přibližuje jeho vývoj a definuje 

podstatu. Druhá část se zabývá obecnými informacemi o podnikových 

financích a jádrem tématu práce, možnostmi financování malého a 

středního podnikání. Předposlední část je zaměřena na teoretickou 

oblast finanční analýzy, jejím významem a nástroji, jež byly použity 

v následující kapitole. Poslední praktická část tak tvoří finanční 

analýzu podnikání pana Ing. Josefa Bartoně a společnosti Optické sítě, 

s. r. o. za použití poměrových ukazatelů, horizontální a vertikální 

analýzy. Součástí tohoto oddílu je také návrh obsahující možné body 

ke zlepšení finanční situace podniku. 

 

BAMBULOVÁ, J. Kongresová turistika a kongresové hotely v cestovním 

ruchu, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá vytvořením kongresové akce společnosti 
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FORUM CONSULTING s. r. o. Podrobně rozebírá jednotlivé kroky 

celého průběhu organizování konference.  Detailně popisuje jednotlivé 

náklady na akci a celkové vyúčtování po skončení konference. 

 

BÁRTA, T. Právní vědomí v ČR, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Monika Císařová   

Oponent: Mgr. Jiří Tuza,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá právním vědomím v České 

republice. Je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část 

obsahuje 5 hlavních kapitol, které se věnují právu z obecného hlediska 

a současné rekodifikaci soukromého práva se zaměřením na právní 

vědomí, tedy se zaměřením na zadání práce. V praktické části práce 

jsou uvedeny dosažené výsledky výzkumu. K dosažení cílů práce byl 

použit kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření. Dotazník 

je originální a byl vytvořen pro účely tohoto výzkumu. Distribuce 

dotazníků probíhala v období únor – březen 2014 v tištěné podobě. 

Výzkumný vzorek tvořilo 60 respondentů. 

Cílem práce bylo zjistit, jaké mají občané České republiky právní 

vědomí. Výsledky výzkumu ukázaly, že dotazovaní muži mají větší 

znalosti v oblasti práva než dotazované ženy. Lidé s vysokoškolským 

titulem se lépe orientují v oblasti práva než lidé s maturitním 

vysvědčením a výučním listem. Lidé od 19 do 40 let a lidé nad 40 let 

mají srovnatelné právní vědomí. Celkové právní vědomí se však 

ukázalo na hranici průměru, jelikož správnost odpovědí se pohybovala 

okolo 50 %. Zatím co v jiných výzkumech by průměrná znalost mohla 

být považována za dostačující, je otázkou, zda při průzkumu právního 

vědomí a platnosti principu ,,neznalost práva neomlouvá´´, není 

uvedené zjištění alarmující. 

 

BARVOVÁ, A. Demografické procesy a trh práce v České republice, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce je zaměřena na aktuální téma dopady 

demografických změn na národní hospodářství v České republice. 
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V současné době dochází k výraznému poklesu porodnosti a nárůstu 

počtu starších osob v celkové populaci a tím tedy k nárůstu počtu lidí, 

které pobírají starobní důchod při současném poklesu ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. Je tedy patrné, že demografické změny 

ovlivňují výrazně nejen trh práce, ale i národní hospodářství jako 

takové. 

Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy dostupných 

informačních zdrojů čtenáři předložit komplexní přehled dopadů 

demografických změn na národní hospodářství a s tím související trh 

práce, zejména ovlivněný snižující se porodností a stárnutím populace. 

 

BEČVÁŘOVÁ, K. Aplikace risk managementu ve vybraném podniku, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou rizik zvolené společnosti. Snaží se 

navrhnout takové změny, které by pomohly v dalším rozvoji.  K tomu 

využívá teoretické poznatky, především analýzy prostředí firmy. 

Pomocí nich hodnotí současný stav společnosti a z něj vychází 

navrhované změny. 

 

BELKOVÁ, E. Pozitívní a negativní dosahy zavedení společné měny EUR v 

České republice, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce Pozitivní a negativní dosahy 

zavedení společné měny EUR v České republice je zhodnocení 

důsledků vyplývajících z přijetí eura, jakožto jednotné měny eurozóny. 

V první části práce je obsažena historie Koruny české a její postupný 

vývoj až po dnešní podobu peněz. Dále vznik a vývoj eura a jeho 

postupné rozšiřování po celé eurozóně. Druhá část mapuje zapojení 

České republiky do EU a možnost přijetí eura jako národní měny dle 

plnění konvergenčních kritérií. Dílčím cílem je analyzovat 

ekonomickou situaci ČR před a po vstupu do EU a zhodnotit možné 

pozitivní a negativní dopady. 
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BEŠŤÁKOVÁ, J. Systémy integrovaného managementu v podniku, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce si klade za cíl popsat, zhodnotit, zda 

zavedení podnikové kultury do systému managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci přispívá k eliminaci rizik. Tento proces je 

v obecné rovině navrhován pro společnosti, které mají systém 

bezpečnosti a ochrany zdraví již zaveden anebo se jej začlenění do 

stávajícího systému managementu. 

 

BIELIKOVÁ, M. Lázeňský cestovní ruch v destinaci cestovního ruchu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: V bakalárskej práci sa venujem problematike cestovného 

ruchu. Zhodnotím súčasný stav kúpeľného cestovného ruchu na 

Slovensku z hľadiska účasti pacientov na kúpeľnej liečbe. Cieľom 

práce je zostavenie konkrétneho kúpeľného pobytu v určitej kúpeľnej 

destinácií na základe určitej diagnózy, tzn. liečebné procedúry, 

ubytovanie, stravovanie, animačné aktivity. 

 

BLAŽKOVÁ, K. Rozpočty obcí, krajů a samosprávných celků v ČR., Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Stručný obsah: Práce se zabývá rozpočty obcí a krajů, jejich příjmy a výdaji 

a kontrolou hospodaření územních samospráv. Dále také rozpočtovou 

stránkou v konkrétní obci, charakteristikou obce a rozborem 

hospodaření v letech 2009-2012. Na základě zjištěných skutečností 

obsahuje návrh na zlepšení hospodaření obce. 

 

BLECHOVÁ, Z. Lázeňský cestovní ruch v destinaci cestovního ruchu, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   
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Oponent: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá lázeňským cestovním ruchem v oblasti 

Karlovarského kraje. Z tohoto kraje byly vybrány pro praktickou část 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně kde byly za 

pomoci dotazníku zjištěny preference potenciálních návštěvníků. 

 

BOJANOVSKÁ, L. Analýza technických možností využití čistých neletálních 

prostředků v boji s organizovaným zločinem a terorismem., Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Bohumil Plíhal,  CSc 

Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o celkovém zhodnocení 

jednotlivých neletálních systémů, vzhledem k jejich funkci, použití a 

případným dalším vlastnostem, se zaměřením na konkrétní druhy 

čistých neletálních prostředků, jejich popis včetně konkrétních příkladů 

a jejich srovnáním jak na úrovni teoretické, tak na úrovni praktické. 

 

BORÝSKOVÁ, M. Účetní a daňový problematika v příspěvkových 

organizacích, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Práce je zaměřena na příspěvkové organizace, zabývá se 

základními metodami účetnictví, obsahuje popis platných zákonů a 

seznamuje s daňovou problematikou. Zdůrazňuje výjimky v zákoně 

o dani z příjmu právnických osob a jejich vliv na účetnictví organizace. 

Praktická část je věnována příspěvkové organizaci v komunitnímu 

středisku KONTAKT Liberec. 

 

BOSÁK, P. Podnikatelské prostředí v České republice, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Práce zkoumá faktory podnikatelského prostředí v ČR 

s důrazem na výši daní, legislativní prostředí, daňový systém a korupci. 

Teoretická část se zabývá některými právními pojmy z 
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podnikatelského prostředí, okolím podniku a faktory, které na podniky 

působí. Praktická část popisuje faktory, které nejvíce působí na 

podnikovou sféru. Nejvíce zasahujícími faktory podnikatelského 

prostředí je nedostatečná legislativa, korupce a špatná vymahatelnost 

práva. 

 

BRZKOVSKÁ, I. ROZVOJ PRACOVNÍKŮ V ORGANIZACI, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozvojem pedagogických 

pracovníků ve zvolené základní škole. Cílem práce je analyzovat 

způsoby rozvoje pedagogických pracovníků na ZŠ Vémyslice. V první 

části práce jsou popsány lidské zdroje a jejich řízení a v neposlední 

řadě samotný rozvoj pracovníků v organizaci. Ve druhé části práce je 

rozebrána samotná příspěvková organizace, ZŠ Vémyslice a jednotlivé 

metody rozvoje pedagogických pracovníků. Na základě dotazníkového 

šetření a SWOT analýzy poskytuje ucelený pohled na rozvoj pedagogů 

ve vybrané základní škole. Získané údaje jsou zpracovány, 

vyhodnoceny a na jejich základě navržena doporučení pro další rozvoj 

pedagogů. 

 

BUČKOVÁ, R. Odměňování zaměstnanců, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Stručný obsah: Teoretická část bakalářská práce se zabývá formou 

odměňování zaměstnanců (základní mzda + odměny + základní 

příplatky) dle zákoníku práce. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy 

jako minimální mzda, zaručená mzda, pracovní smlouva, DPČ a DPP. 

V další části práce jsou rozebrány jednotlivé druhy benefitů a 

vysvětleny zákonné odvody zdravotního pojištění, sociálního pojištění, 

daně. Na teoretickou část práce navazuje praktická část, ve které jsou 

aplikovány poznatky z teorie vybrané společnosti. Tedy bylo z ní 

možné vyvodit jednotlivé postupy využívané ve firmě. 
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BUDKOVÁ, L. Podnikatelské bankovní účty, Liberec, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zaměřuje na analýzu portfolia podnikatelských účtů 

vybraných bank a porovnání podnikatelských účtů dle vybraných 

ukazatelů. Jedná se o ziskovost podnikatelských účtů, náklady na 

podnikatelský účet a jejich minimalizace, kvality informací nabízených 

produktů a poskytovaných služeb, dostupnost služeb a zhodnocení 

výhod a nevýhod pro klienta u vybraných bank. 

 

BUCHALOVÁ, V. Společné jmění manželů, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá institutem společného jmění manželů. 

Tématicky je práce členěna do tří samostatných okruhů. V úvodní části 

se orientuje na problematiku vzniku a rozsahu společného jmění 

manželů, a to se zaměřením na definování rozdílů mezi výlučným 

majetkem jednoho z manželů a majetkem náležejícím do společného 

jmění. V další části se práce zabývá problematikou úpravy práv a 

povinností souvisejících s již existujícím společným jměním manželů, 

to i s přihlédnutím k možným modifikacím rozsahu společného jmění. 

V závěrečné části se pak práce zaměřuje na problematiku zániku 

společného jmění manželů a jeho vypořádání. S ohledem na 

rekodifikaci soukromého práva k 1. lednu 2014 si práce klade za cíl 

srovnat problematiku institutu společného jmění manželů v dosavadní 

právní úpravě účinné do 31. 12. 2013 s úpravou účinnou od 1.1.2014 

s ohledem na přijetí nového občanského zákoníku a souvisejících 

právních předpisů hmotněprávní i procesněprávní povahy. 

 

BUCHWALDKOVÁ, M. Využití komunikačního mixu u subjektu cestovního 

ruchu, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 
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Stručný obsah: Cílem  práce je řešit otázky marketingu a marketingové 

komunikace TIC Vsetín směrem k turistům a občanům. Práce má za cíl 

zjistit jakých nástrojů marketingové komunikace turistického 

informačního centra ve Vsetíně využívá ke své propagaci a v případě 

nedostatků navrhnout možná zlepšení v této oblasti. 

 

BUKOVSKÝ, O. Strategie rozvoje organizace., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem práce je analýza strategického řízení v podmínkách 

konkrétní organizace a návrh možnosti dalšího rozvoje. V literární 

části jsou nejprve uvedeny informace pro rychlou a efektivní analýzu 

podniku. Na úvod nechybí ani známé pojmy týkající se strategie. Ve 

Vlastní práci jsou pak veškeré analýzy aplikované na konkrétní podnik 

a následně přeneseny do SWOT analýzy. Z veškerých poznatků je 

nakonec navrhnuta strategie a možné cíle pro rozvoj podniku. 

 

BURDOVÁ, L. Druhý důchodový pilíř v České republice z pohledu 

zaměstnavatele a zaměstnance, Liberec, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou druhého důchodového pilíře 

v České republice z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance 

v podmínkách státní organizace a návrhem opatření pro snížení 

nákladovosti vstupu zaměstnanců do druhého důchodového pilíře. 

 

BUŠANSKÁ, D. Úvěry pro malé a střední podnikatele, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Pavla Kubová   

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce podává podrobné informace z oblasti úvěrové 

politiky a pojednává o otázkách v oblasti výběru úvěru pro malé a 

střední podnikatele. Hlavním cílem je blíže se seznámit 

s problematikou spojenou s bankovnictvím a nalezení optimálního 
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produktu. Teoretická část je zaměřena na všeobecné informace úvěrové 

politiky bank a jejich jednotlivé úvěrové produkty. Dále práce zahrnuje 

orientaci na trhu bankovních produktů ze široké škály, která je 

v současné době ze strany bank nabízena. 

V praktické části je charakterizována a blíže specifikována společnost 

AUTOSPORT PRO-MOTION, s.r.o. jako modelová společnost, 

žádající o konkrétní financování svých podnikatelských aktivit. Tato 

část bakalářské práce obsahuje informace týkající se přímo společnosti 

ve vztahu k úvěrování a rovněž informace týkající se procesu výběru a 

získávání optimálního úvěrového produktu. 

 

CÁBOVÁ, M. Transformácia sociálneho zabezpečenia v ČR, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá sociálním zabezpečením v České republice a 

třípilířovým systémem, který je nově od roku 2013. Cílem práce je 

popsat tento systém, který v České republice funguje a zjistit, který 

pilíř je nejlepší pro zhodnocování vložených finančních prostředků. 

 

CEJPEK, V. Komparace využívání internetového bankovnictví v České 

republice a ve vybrané zemi, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Na základě teoretických a analytických informací popsat 

vývoj internetového bankovnictví v České republice, konfrontovat 

produkty vybraných komerčních bank a komparovat využití 

internetového bankovnictví v ČR a ve vybrané zemi. 

 

CÍSAŘOVÁ, P. Podnikateľský plán v súkromnej autodoprave, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Stručný obsah: Práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro nově 

začínající soukromou autodopravu. V teoretické části práce jsou 
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uvedeny základní pojmy týkající se podnikání a především popis 

činností používaných v autodopravě. V praktické části je pak sestavený 

podnikatelský plán na nově začínající podnik. 

 

ČECH, M. Systémy integrovaného managementu v podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout vhodnou 

metodu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik z nich vyplývajících. 

Tento proces je navrhován s ohledem na jeho začlenění do konceptu 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Teoretická část bakalářské práce obsahuje výčet povinností 

zaměstnavatele v oblasti prevence rizik z pohledu legislativy. Dále 

předkládá stručný nástin náležitostí spojených s identifikací nebezpečí 

a hodnocení rizik z nich vyplývajících zakotvených v normách řešících 

požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v oblasti identifikace a hodnocení rizik a systému řízení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle programu "Bezpečný 

podnik". 

Praktická část práce navrhuje metodiku implementace zákonných 

norem pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik. 

Příloha bakalářské práce obsahuje příklad konkrétní identifikace rizik 

v modelovém prostředí chemické laboratoře. 

 

ČECHALOVÁ, V. Mezinárodní právní dimenze bezpečnosti a její aplikace 

do právního řádu České republiky., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti v 

Evropské Unii, NATO a České republice se zaměřením na boj proti 

terorismu. Cílem je zanalyzovat metody předcházení a boje proti 

terorismu a navrhnout opatření ke zlepšení bezpečnosti v rámci boje 

proti terorismu v České Republice. 
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ČEPILOVÁ, N. Analýza vybrané firmy, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zaměřuje na konkrétní vinařství, kde 

v teoretické části popisuji pojem marketing  management a podrobně 

popisuji, jaké jsou priority firmy, aby byli zákazníci co nejvíce 

spokojeni a v praktické části jsem vytvořila analýzu spokojenosti 

zákazníků, kde jsem se následně ptala na hlavní problémy firmy 

z pohledu zákazníků. 

 

ČONKOVÁ, S. Získávání a výběr pracovníků ve vybraném podniku, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská  CSc 

Stručný obsah: Práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků ve 

vybraném podniku. Vybrala jsem si společnost Partners – finanční 

poradenství jinak. Tato práce je rozdělena na 2 části teoretickou a 

praktickou část. Teoretická část obsahuje základní pojmy, které 

vysvětlují, nejen, jak se získávají a vybírají nový pracovníci ale také 

přijetí a následné proškolení nového pracovníka. V praktické části se 

zaměřím na firmu Partners, kde zjistím, jak firma získává a vybírá 

nové pracovníky do své firmy. 

 

DIAS, Z. Volby do zastupitelstev obcí, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou voleb do zastupitelstev obcí. 

Nejdříve se soustředí na teoretickou část, kde blíže popisuje 

zastupitelstvo, pravomoci členů zastupitelstva a porovnání volebních 

systémů. V praktické části porovnává složení zastupitelstva ve dvou 

volebních obdobích, a jak fungují jednotlivé orgány. 

 

DOLEŽALOVÁ, H. Nezamestnanosť a jej dopad na obyvateľstvo ČR, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  
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Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti 

v České Republice, je zaměřena především na nezaměstnanost 

v Pardubickém kraji a  okres Ústí nad Orlicí v letech 2008-2013. 

Součástí práce je historie nezaměstnanosti a její vývoj, vysvětlení 

pojmů. Další část je věnována vývoji nezaměstnanosti v Pardubickém 

kraji. Dále jsou zde popsány rizikové sku-piny. Závěr je věnován 

zhodnocení analýzy nezaměstnaných. 

 

DOLEŽELOVÁ, G. Způsoby daňové optimalizace, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce v první řadě, seznámí s daňovým systémem 

ČR dále, pojednává o dani z příjmů fyzických osob a právnických osob 

a okrajově se zabývá dalšími druhy daní daňového systému  ČR. Řeší 

možnosti daňové optimalizace, které lze využít dle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů pro snížení daňové povinnosti a také zákona č. 

16/1993 Sb., o dani silniční. Cílem práce je popis optimalizačních 

nástrojů aplikovaných na konkrétní případy fyzické a právnické osoby.  

 

 

DOVOLIL, T. Získávání a výběr pracovníků ve vybraném podniku, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou současného stavu personálního 

řízení neboli řízení lidských zdrojů společnosti. Na základě zjištěných 

skutečností obsahuje návrh na zlepšení procesu výběru a získávání 

zaměstnanců pro tento podnik. 

 

DRAHOTSKÝ, O. Volby do zastupitelstev obcí, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 
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Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce Volby do zastupitelstev obcí se zaobírá historií 

legislativní úpravy komunálních voleb na území ČR, počínaje právní 

úpravou Habsburské monarchie, právní úpravou první republiky, 

právní úpravou v letech 1945 – 1989 a vývojem právní úpravy po 

listopadu 1989. Práce dále rozebírá současnou právní úpravu voleb do 

zastupitelstev obcí, u které se zabývá i potenciálními de lege ferenda 

návrhy. Významnou část práci tvoří oddíl věnovaný možnosti zavedení 

prvků přímé demokracie s předpokládanými dopady na komunální 

politiku v České republice. Poslední část je věnována praktické analýze 

voličských motivů ve třech obcích Jihomoravského kraje. 

 

DUBSKÝ, M. Vstup České republiky do Evropské měnové unie (přijetí 

jednotné evropské měny Euro), Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Dílčím cílem práce "Vstup České republiky do evropské 

měnové unie" je komparace přijetí jednotné evropské měny na 

Slovensku a s tím vyplývající přínosy a dopady. První část bakalářské 

práce se zabývá historií evropské měnové unie, rozebráním situace 

v České republice a následné přijetí jednotné evropské měny euro  

předpoklad jaký by měl být očekávaný průběh. Jsou zde použity 

metody analýzy, dotazníkového šetření a komparace, kde jsou 

vysvětleny přímé a nepřímé výhody v případě vstupu do eurozóny. 

Praktická část je zejména zaměřena na komparaci České republiky a 

Slovenska, které se stalo členem evropské měnové unie již v roce 

2009. Na závěr jsou prezentovány jistá doporučení přijetí eura v České 

republice a taktéž je popsán vlastní pohled na danou situaci. 

 

DUCHOVNÁ, B. Seniorský cestovní ruch v 21. století, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Stručný obsah: Obsahom tejto bakalárskej práce je seniorský cestovný ruch 

zameraný najmä na Slovenskú republiku. Bakalárska práca sa delí na 
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teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pozostáva z opisu 

cestovného ruchu vo všeobecnosti, z jeho histórie a budúceho vývinu. 

V teoretickej časti tiež poukazujem na vývoj počtu seniorov 

v Slovenskej republike, Českej republike a Európe. Ďalšia časť je 

venovaná seniorskému cestovnému ruchu, jeho znakom, službám a ich 

kvalite a pozornosť je zameraná aj na jeho budúcnosť. Praktická časť 

je zameraná na realizáciu poznávacieho zájazdu pre skupinu seniorov, 

kde je zahrnutý stručný popis zájazdu, podrobný itinerár zájazdu a jeho 

kalkulácia. Druhá časť je riešená pomocou dotazníkového výskumu 

medzi seniormi, ktorého cieľom bolo zistiť aké služby sledovaná 

skupina preferuje. 

 

DVOŘÁČKOVÁ, M. Vzdělávání pracovníků, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce rekapituluje vývoj vzdělávání pracovníků, 

podrobněji charakterizuje metody a formy vzdělávání. Obsahem 

aplikační části je analýza procesu rozvoje zaměstnanců ve společnosti 

BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. Práce ukazuje, jakým způsobem 

mohou organizace využívat podpory státu a evropských fondů pro 

efektivní vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. 

 

DVOŘÁK, D. Řízení BOZP v organizaci Krajské správy a údržby silnic 

Vysočiny, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá obecným vymezením, charakteristikou a 

podporou BOZP v českých podnicích a to jak legislativní, tak 

institucionální, analyzuje řízení BOZP v organizaci Krajské správy a 

údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. Na základě zjištěných 

skutečnosti obsahuje zhodnocení a doporučení pro další rozvoj. 

 

DVOŘÁKOVÁ, M. Strategická analýza podniku, Návrh podnikové 

strategie, Hodnocení konkurenceschopnosti firmy, Brno, 2014, 
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Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce ,,Strategická analýza podniku, 

návrh podnikové strategie, hodnocení konkurenceschopnosti firmy´´ je 

provedení komplexní analýzy současného stavu konkrétního podniku a 

identifikace klíčových faktorů úspěchu. V první části bude vymezen 

teoretický základ strategického řízení a strategie představující 

nezbytnou součást moderního řízení podniků. Popsány jsou vybrané 

analytické metody strategické analýzy, které budou v druhé části práce 

aplikovány na zvolený podnik. Výsledky jednotlivých metod jsou 

následně promítnuty v matici SWOT, ze které se odvíjí strategické 

návrhy a doporučení pro management podniku. 

 

FAJBÍKOVÁ, M. Rozbor nákladů zvolené organizace, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce na téma ?Rozbor nákladů firmy? 

se zabývá analýzou nákladů firmy Provodínské písky a. s. se sídlem 

v Provodíně. Cílem práce je analýza nákladů této firmy a jejich 

zpracování a při zjištění nedostatků návrh možného řešení, tak aby 

byly náklady ve finančním účetnictví zachyceny co nejobjektivněji.  

Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část 

je zaměřena na základní pojmy spojené s touto problematikou. 

Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti, analýzu SWOT, 

analýzu nákladů firmy, charakteristiku jednotlivých hospodářských 

středisek a jejich náklady. Nakonec je zde uveden závěr s vlastním 

doporučením na zlepšení řízení nákladů. 

 

FANTA, A. Organizovaný zločin a jeho vliv na společnost, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou organizovaného 

zločinu a jeho vlivu na společnost. Zaměřuje se zejména na 
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organizovaný zločin obecně, dále konkrétně na organizované 

zločinecké skupiny a na formy páchání, aby bylo zřetelné, kde všude 

sahá jeho vliv. 

 

FANTOVÁ, D. Vzdělávání pracovníků na pracovišti, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá procesy vzdělávání pracovníků 

na všech pozicích organizace. Popisuje, jak se jednotlivé procesy a 

postupy s ohledem na pozici zaměstnance liší. Zaměřuje se na takové 

metody vzdělávání a rozvoje jako jsou demonstrování, koučing, 

mentoring. Cílem je upřesnit různé metody vzdělávání pracovníků na 

pracovišti a jejich možnosti využití v různých firmách. 

 

FIALA, O. Úloha znalce z oboru střelivo a výbušniny, se specializací na 

ranivou balistiku v procesu dokazování případů závažné násilné 

trestné činnosti v podmínkách České republiky., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: MUDr. Jan Krajsa   

Stručný obsah: Práce se zabývá v první řadě soudním znalectvím a 

postavením soudního znalce v procesu dokazování. Obsahuje veškerý 

postup jak se stát soudním znalcem a vše co je k tomuto zaměstnání 

potřeba. Dále je zde vyspecifikována činnost soudního znalce z oboru 

střelivo a výbušniny a specifika případů, s kterými se znalec může při 

své činnosti potkat. V praktické části je zpracován samotný znalecký 

posudek na základě všech uvedených skutečností. 

 

FIALA, A. Bezpečnostní kamery, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav informatiky.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal,  CSc. 

Oponent: RNDr. Rudolf Schwarz,  CSc. 

Stručný obsah: Tématem bakalářské práce je členění, typy a funkce 

bezpečnostních kamer pro použití v případě ochrany majetku či zboží. 

Charakteristika českého trhu, možnosti bezpečnostních kamer. Dále je 
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popsána modelová situace pro ochranu objektu, výběr kamer pro dané 

místnosti s určením a odůvodněním proč právě tento typ kamery bude 

použit. 

 

FIALOVÁ, V. Rozpočet obce se zaměřením na obec Sebranice, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozpočtem, jeho dělením a druhy.  

Popisuji zde i jednotlivé orgány státu, krajů a obcí.  V praktické části 

se zaměřím na rozpočet obce Sebranice, kde se budu zabývat rozpočty 

v letech 2011, 2012 a 2013. Pak u každého rozpočtu provedu srovnání 

s návrhem rozpočtu a se skutečnými vynaloženými příjmy a výdaji. 

Budu zde i psát o jednotlivých příjmech a investicích obce, které 

podrobněji rozepíši. 

 

 

FILINGEROVÁ, N. Právní vztahy fyzických a právnických osob v podnikání 

v České republice, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá subjekty, obsahem a objektem právních 

vztahů v podnikání. Popisuje jednotlivé pojmy týkající se ekonomické 

činnosti, jako je podnikatel, podnikání, živnostenské právo a obchodní 

korporace. V závěrečné části se zabývá vývojem podnikání a jeho 

právními formami. Na základě menšího dotazníku vytváří průzkům 

o podnikání na území ČR. 

 

GOTTVALDOVÁ, E. Vztah kriminologie a trestního práva a jeho dopad na 

rozvoj trestního práva., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Jan Lukáš   

Oponent: JUDr. Vladislav Štefka   

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá vztahem kriminologie a 

trestního práva. Tato práce má jejím čtenářům přiblížit problematiku 
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týkající se kriminality v České republice. Jsou zde uvedeny základní 

pojmy z oblasti kriminologie, rozdělení kriminality, jednotlivé typy 

pachatelů trestné činnosti, orgány které provádí kontrolu kriminality a 

vztah kriminologie a trestního práva. 

 

GUNIŠ, J. Marketingové aktivity restauračních zařízení vybraného regionu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Stručný obsah: Cieľom záverečnej práce je analyzovať problematiku 

marketingu vybraného reštauračného zariadenia v teoretickej a 

praktickej rovine. Zaoberá, akým spôsobom sa spoločnosť s rýchlym 

občerstvením McDonald´s prispôsobuje miestnemu trhu a čo zostáva 

štandardizované v porovnaní so zahraničím a ako využíva najnovšie 

trendy v oblasti marketingu. Výsledkom je objasnenie, ktoré vlastnosti 

a faktory vplývajú na produkty 

 

HÁJKOVÁ, P. Získávání a výběr pracovníků na Magistrátu města Liberce, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá získáváním a výběrem pracovníků  na 

Magistrátu města Liberce. (Využívání jednotlivých nástrojů získávání 

a výběru pracovníků v současných ekonomických podmínkách v České 

republice a v zahraničí.) Praktická část se zabývá analýzou získávání a 

výběrů pracovníků na Magistrátu města Liberce a použití metod 

získávání a výběru pracovníků. Praktická část  bakalářské práce také  

obsahuje doporučení pro personální oddělení Magistrátu města 

Liberce. 

 

HÁJKOVÁ, M. Vzdělávání pracovníků, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Hlavním tématem této práce je analýza způsobů vzdělávání 

pracovníků v zcela rozdílných podnicích. Pro komparaci byly využity 
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informace z akciové společnosti MINERVA Boskovice a z rodinného 

podniku Dřevos spol. s r.o. Práce porovnává jednotlivé způsoby a 

metody vzdělávání pracovníků v daných podnicích a analyzuje 

vzdělávací potřeby pracovníků. Zhodnocení aplikační části obsahuje 

doporučení a návrhy na nová řešení vzdělávacího procesu. 

 

 

HAL, M. Marketingová strategie pro vybraný subjekt v cestovním ruchu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc 

Stručný obsah: V bakalářské práci je obecně popsána funkce marketingu a 

reklamy z hlediska uvedení nového produktu na trh. Blíže je popsán 

marketingový mix, marketing služeb a cestovního ruchu. Dále práce 

pojednává o zavedení nového produktu v podobě Jezdeckého areálu 

Hostinův důl Tršice. V práci je popsána současná marketingová 

strategie areálu. Pro zjištění stávajícího stavu areálu byla využita 

SWOT analýza. Dále byly navrhnuty nové nástroje, které by se daly 

využít pro ještě lepší propagaci tohoto krásného místa. Cílem této 

práce byly návrhy nových produktů a vlastní doporučení. 

 

HALUŠKA, J. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá rozvojom obchodných aktivít 

podniku konkrétne na príkladu spoločnosti Slovenka- Silver, s. r. o. 

hlavným cieľom je návrh strategických opatrení na základe 

prevedených analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti. 

Teoretická časť popisuje základné pojmy so strategického manažmentu 

a vybrané metódy strategických analýz, ktoré sú predpokladom 

k vytvoreniu záverečnej SWOT analýzy. V praktickej časti sú 

teoretické východiská aplikované. Na základe výsledkov prevedených 

analýz je navrhnutá vhodná stratégia pre rozvoj spoločnosti Slovenka- 

Silver, s. r. o. 
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HAMBÁLKOVÁ, V. Získávání a výběr pracovníků ve vybraném podniku, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení 

lidských zdrojů, zejména procesem získávání a výběru pracovníků. 

Hlavním cílem této práce je bližší seznámení se všemi možnostmi 

volby v procesu získávání a výběru pracovníků. Teoretická část se 

zaměřuje na poznatky různých autorů publikací managementu. Zde je 

také zmíněna široká škála postupů či metod, kterých lze v oblasti 

personalistiky využít. Praktická část práce se zabývá charakteristikou 

řízení lidských zdrojů ve společnosti TOS Varnsdorf, a.s., kde autorka 

zmiňuje zejména motivaci a odměňování pracovníků, a dále samotný 

proces získávání a výběru pracovníků tak, jak ho společnost skutečně 

realizuje. 

 

HANUŠOVÁ, J. Změny v závazkových vztazích v souvislosti s procesem 

dědění, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Stručný obsah: Dědické právo upravuje právní vztahy vznikající po smrti 

fyzické osoby při přechodu jejího majetku na právní nástupce. Dědické 

právo je úzce spjato s vlastnickým právem. V platném právním řádu je 

úprava dědění obsažena v sedmé části zák. č.89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v ustanovení §1475 až §1720. 

 

HARTLOVÁ, D. Dopady finanční krize na pojistný sektor České republiky, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením 

současného stavu sektoru pojišťovnictví České republiky v souvislosti 

s analýzou dopadů finanční a hospodářské krize. V teoretické části jsou 

identifikovány příčiny globální krize a vymezeny ukazatelé, pomocí 

kterých lze vyjádřit úroveň pojistného sektoru. V praktické části jsou 
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na základě dlouhodobého vývoje analyzovány a zhodnoceny dopady 

finanční a hospodářské krize na pojistný sektor České republiky včetně 

analýzy a zhodnocení dopadů na Českou pojišťovnu, a.s. Zvláštní 

důraz v rámci této práce je kladen na dopady světové krize v oblasti 

regulatorního rámce, na předepsané hrubé pojistné a na pojistné 

podvody. 

 

HAVELKOVÁ, V. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Jiří Koleňák  Ph.D., MBA 

Stručný obsah: Práce je zaměřená především na motivaci lidí ve firmě a je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se snažím 

objasnit pojem motivace a jednotlivé motivační koncepce. Dále se 

zaměřuji na úlohu manažera v podniku, manažerské kompetence a 

techniky ve vztahu k motivaci. V závěru popisuji metodu šesti 

klobouků. V praktické části představuji firmu XY, a.s., její organizační 

strukturu a motivační systém. Uvádím zde cíl mé práce, výzkumné 

otázky a hypotézy, na které bylo zodpovězeno prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

 

HAVLÍK, A. Právní regulace použití konvenčních protipěchotních 

zbraňových systémů v období míru a v průběhu válečného konfliktu., 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Radek Ondruš   

Stručný obsah: Tato bakalářská práce pod názvem Právní regulace použití 

konvenčních protipěchotních zbraňových systémů v období míru a 

v průběhu válečného konfliktu se zabývá mezinárodními 

úmluvami, smlouvami a dalšími závazky, které byly uzavřeny 

v mezinárodním měřítku většinou po skončení 2. světové války. 

Přestože žijeme v moderní době a válečné konflikty by mohly mít pro 

naši společnost pouze historickou vypovídací hodnotu, za období od 

vypuknutí 1. světové války (100. výročí) se pořád po celém světě 

vyskytují válečné konflikty, jak dnes spíš říkáme, lokálního charakteru. 
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HEČKO, J. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce popisuje založení kamenné prodejny. 

V teoretické části vychází z vědomostí získaných během studia a studia 

odborné literatury. V praktické části jsou teoretické poznatky 

aplikovány na konkrétní záměr rozvoje obchodních aktivit podniku. 

Návrhy a doporučení jsou zhodnocením celého záměru rozvoje 

obchodních aktivit podniku, které vyplynuly zpracováním praktické 

části. Tyto informace jsou dále vyhodnoceny a mohou pomoci 

k rozvoji obchodních aktivit podniku. 

 

HEJLOVÁ, M. Řízení komunikace v organizaci., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou komunikace a analýzou 

komunikačních procesů ve firmě Hopax s.r.o. Kvalitní komunikační 

procesy patří k významným stránkám života každého podniku a 

dokážou ovlivnit jeho efektivitu. Teoretická část pojednává 

o komunikaci, jejích formách, funkcích a problémech, pozornost je 

věnována i komunikaci z pohledu manažera. V praktické části je 

popsán proces řízení komunikace ve firmě Hopax s.r.o., který byl 

zkoumán dotazníkovým šetřením. Na základě zjištěných skutečností 

jsou navrženy oblasti pro zlepšení. 

 

HLAVINKA, P. Zvládání mimořádné události  obcí., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Oponent: PaedDr. Jana Blažková   

Stručný obsah: Práce se zabývá řešením mimořádné události povodní v obci 

Lobodice. Na základě zhodnocení současného stavu řešení 

povodňových událostí a s ohledem na existenci podzemního zásobníku 

plynu v katastru obce přináší návrhy na zlepšení řešení této situace a na 

jejich zavedení do praxe. 
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HLOUŠKOVÁ, M. Bankovní produkty České spořitelny pro soukromou 

klientelu, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá produktovým portfoliem pro soukromou 

klientelu České spořitelny, a.s. Zároveň popisuje historické souvislosti, 

vývoj banky, organizační strukturu a její dosažené výsledky. Na 

základě těchto fakt jsou uvedeny návrhy možných změn u jednotlivých 

produktů a případovou studii konkrétního klienta. 

 

HNIDOVÁ, H. Vybrané otázky úrazovosti v kontextu BOZP v České 

republice, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou úrazovosti v podniku ZZN Polabí, 

a.s., porovnává ji s úrazovostí v ČR a analyzuje příčiny pracovních 

úrazů. 

 

HOFMANOVÁ, P. Viktimologie a její význam pro trestní politiku., Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Jan Lukáš   

Oponent: JUDr. Vladislav Štefka   

Stručný obsah: Tato bakalářská práce pod názvem Viktimologie a její 

zařazení do trestní politiky se zabývá objasněním pojmu viktimologie, 

jejím zařazením do trestního práva a souvislostmi s dalšími 

kriminálními vědami. V dnešní vyspělé společnosti dochází ke stálému 

zlepšování bezpečnostních opatření a ke zvyšování trestní 

odpovědnosti a i přesto se zvyšuje počet trestných činů a následně 

obětí.  Proto jsem přesvědčena, že dosud příliš neznámý pojem 

viktimologie se zanedlouho stane velmi používaným termínem. 

 

HOLANOVÁ, P. Získávání a výběr pracovníků ve společnosti MAHLE Behr 

Mnichovo Hradiště s.r.o., Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  
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Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce popisuje, jak funguje celý postup procesu 

získávání a výběru pracovníků. Teoretická část se zaobírá daným 

tématem z obecného hlediska od základních pojmů až po jednotlivé 

kroky celého procesu. Praktická část je zaměřena na získávání a výběr 

pracovníků konkrétně ve společnosti MAHLE Behr Mnichovo 

Hradiště s.r.o. Dále také na zdokonalení systému zadávání osobních 

dat do kartotéky. Závěrem je provedeno zhodnocení. 

 

HOLINSKÁ, D. Nezaměstnanost v okrese Liberec, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Svatava Tesařová,  CSc. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Předmětem uvedené bakalářské práce je zhodnotit 

nezaměstnanost a politiku vedoucí ke snižování nezaměstnanosti 

v okrese Liberec. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a 

praktické. V první části jsou uvedena teoretická východiska a poznatky 

o trhu práce a nezaměstnanosti. Jde o základní poznatky specifik trhu 

práce, členění, měření a důsledky nezaměstnanosti potřebné při 

definování prvků nezaměstnanosti. V druhé praktické části se zaměřím 

na nezaměstnanost v okrese Liberec a politiku zaměstnanosti v okrese 

Liberec. 

 

HOLUB, A. Proces prodeje nemovitostí, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Michal Tintěra,  CSc. 

Oponent: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá procesem prodeje 

nemovitosti a snaží se odrážet časové a právní návaznosti celého 

procesu. V teoretické části jsou popsány důležité pojmy týkající se 

realitního trhu. Praktická část pak analyzuje a následně popisuje 

dotazníkové šetření, které se zabývá zkušenostmi respondentů 

s realitními kancelářemi. Poslední částí, je ta která definuje změny na 

trhu s nemovitostmi, spojenými s novým občanským zákoníkem. 
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HORÁKOVÁ, L. Marketingový mix v podnikové praxi, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužákovám,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Tato práce se zabývá marketingovým mixem ve společnosti 

OKAY, jeho okolím a rozborem situační analýzy. Na základě 

informací z této analýzy obsahuje návrhy na jeho zlepšení. 

 

HOŘAVOVÁ, L. Spotřebitelské smlouvy podle nového občanského 

zákoníku, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá úpravou spotřebitelských smluv podle 

nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dne 01. 01. 2014. 

V úvodu Vás seznámí s novou, ale i změněnou terminologií 

občanského zákoníku a s jeho základní strukturou. Dále se zabývá i 

spotřebitelskými smlouvami obecně, tedy jejich vznikem, změnách a 

zániku.  V následujících kapitolách poukazuje na nejdůležitější změny 

v úpravě jednotlivých typů spotřebitelských smluv, na nové 

skutečnosti, kterých je třeba při jejich uzavírání dbát a v neposlední 

řadě vymezuje nové typy spotřebitelských smluv. 

 

HOVORKA, L. Svetová hospodárska kríza a jej dopad na zamestnanosť 

vybraných štátov EÚ, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá dopadem světové hospodářské krize na 

zaměstnanost ve vybraných státech EU. V této bakalářské práci je také 

popsáno jaké příčiny stály za vznikem krize a jaké dopady měla krize 

na obyvatelstvo EU. Cílem této bakalářské práce tedy je zanalyzovat 

vývoj nezaměstnanosti v pěti vybraných ekonomikách EU, určit trend 

vývoje nezaměstnanosti a navrhnout doporučení, která by dalšímu 

růstu zamezila. 
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HRAZDÍRA, T. Svetová hospodárska kríza a jej dopad na zamestnanosť 

vybraných štátov EÚ, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Bartůňková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce hodnotí dopad světové hospodářské 

krize na zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích. Bakalářská 

práce také popisuje příčiny krize a její dopady na obyvatelstvo 

Evropské unie. Cílem této bakalářská práce je tedy analyzovat vývoj 

nezaměstnanosti v osmi vybraných ekonomikách EU, určit směr 

pohybu v míře nezaměstnanosti a dát doporučení, které by mohly 

bránit nárůstu nezaměstnanosti. 

 

HRB, O. Strategická analýza podniku, Návrh podnikové strategie, 

Hodnocení konkurenceschopnosti firmy, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce analyzuje součastný stav 

marketingového řízení firmy Oldřicha Hrba, který působi jako 

fotograf. Cílem bakalářská práce je zlepšit celkový marketing firmy. 

Dále se bakalářská práce zabývá analýzou celkového chodu firmy a 

nechází nedostatky v součastném stavu marketingu a navrhuje, co 

může firma využít jako výhody do budoucna. 

 

HRITZ, T. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Tato práce se týká marketingového mixu zvolené společnosti, 

konkrétně prodejce nových a ojetých automobilů a provozovatele 

servisních služeb, společnosti Auto Dobrovolný V.M. s.r.o.. Teoretická 

část práce se věnovala aspektům marketingu a marketingového mixu, 

včetně SWOT analýzy. Část praktická hodnotila stávající 

marketingový mix sledované společnosti, provedla analýzu vnějšího i 

vnitřního prostředí firmy, zformulovala SWOT matici a doporučila 
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další marketingová opatření, která by mohla zlepšit činnost firmy a 

povědomí potenciálních zákazníků o její existenci. 

 

HUMLÍČKOVÁ, S. Získávání a výběr pracovníků ve vybraném podniku, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zaby?vá procesem získávání a výběru zaměstnanců. 

Zabývám se dany?mi postupy a vysvětlením základních pojmů 

v oblasti personální práce. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak 

probíhá proces získávání a vy?běr pracovníků ve firmě Red Bull Česká 

republika, s.r.o.,  a navrhnout opatření ke zefektivnění tohoto procesu. 

 

CHLOUBOVÁ, L. Ekonomické dopady proměn společnosti, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je analýza změn ve společnosti. 

Hlavními disciplínami v tomto zkoumání jsou demografie a ekonomika 

ve městě Kuřim a jejich následným srovnáním s okresem Brno-venkov 

a Jihomoravským krajem za roky 1950-2012. Tato analýza shrnuje 

nejdůležitější trendy za celé období. 

 

 

INDRÁKOVÁ, V. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nástrojů marketingového mixu 

v podmínkách společnosti Fénix Dance Center s.r.o. a jejího okolí. Na 

základě zjištěných skutečností obsahuje práce v závěru návrhy na 

celkové zlepšení povědomí o značce. 

 

JAMBOR, M. Spotřebitelské smlouvy, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 
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Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou právní legislativy a aktuální znění 

spotřebitelských smluv především na smlouvy o spotřebitelském úvěru 

od bankovních a nebankovních institucí. Tyto smlouvy budou podobně 

rozebrány a popsány, jaké mohou mít na spotřebitele dopad při jejich 

uzavření. 

 

JANDOVÁ, L. Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové 

situace., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Svoboda   

Oponent: Ing. Jaroslav Hradil   

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá připraveností obyvatelstva na 

mimořádné události a krizové situace. V práci je zhodnocen současný 

stav v podmínkách České republiky. První část se zabývá obecnými 

zásadami připravenosti. V praktické části je zjišťována úroveň 

vědomostí obyvatel na základě dotazníkového šetření, které bylo 

provedeno v místě mého trvalého bydliště. V závěru je vyhodnocen 

dotazníkový průzkum a navržena doporučení ke zlepšení současné 

úrovně připravenosti obyvatelstva. 

 

JANÍČKOVÁ, M. Řízení lidských zdrojů v organizaci., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Premetom bakalárskej práce na tému ,,Riadenie ľudských 

zdrojov v organizácii" sa zaoberám teoretickými poznatkami, ktoré sa 

týkajú riadenia ľudských zdrojov a pojmami, ktoré s touto témou 

súvisia. V teoretickej časti sa zaoberám všeobecným priebehom 

riadenia ľudských zdrojov a v praktickej časti je tento priebeh činností 

priamo aplikovaný na konkrétne ubytovacie zariadenie. V praktickej 

časti práce sú zhrnuté zistené poznatky o riadení ľudských zdrojov 

v konkrétnom hoteli a záver práce obsahuje možnosti na zdokonalenie 

v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

 

JANŠOVÁ, M. Marketingový mix v podnikové praxi, Liberec, 2014, 
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Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovým mixem stavu společnosti 

Kofola a.s., jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. 

Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh podpory prodeje pro 

tento podnikatelský subjekt. 

 

JASNÍKOVÁ, S. Rozvoj obchodních aktivit apartmánového domu Lara 

wellness Čeladná, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit 

apartmánového domu Lara wellness v Čeladné. Práce je rozdělena na 

část teoretickou, analytickou a praktickou. Teoretické část se zabývá 

poznatky z oblasti legislativy, wellness, ubytovacích zařízení a 

marketingu. V analytické části analyzuji marketingový mix, 

konkurenční okolí podniku a aplikuji strategické analýzy. Na základě 

zjištěných skutečností navrhuji v praktické části aktivity pro rozvoj 

obchodu tohoto podnikatelského subjektu. 

 

JATZKOVÁ, M. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické 

efektivnosti investice, která následně vede k rozšíření stávajících 

služeb firmy Dakar Opava s. r. o. Teoretická část je zaměřena 

především na investiční činnost a rozhodování podniku, charakteristiku 

investic, fáze investičního procesu, zdroje financování a metody 

hodnocení ekonomické efektivnosti investic. V návaznosti na 

předkládající návrh týkající se rozšíření dosavadních služeb firmy je 

v teoretické části charakterizována analýza vnějšího a vnitřního 

prostředí podniku a prvky marketingového mixu. Praktická část 

aplikuje teoretické poznatky na skutečný investiční projekt, hodnotí 
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jeho efektivnost zejména z hlediska úspory nákladů a doby návratnosti. 

V závěru je předložen návrh na rozšíření služeb firmy o poskytování 

služeb pneuservisu pro osobní a nákladní automobily. 

 

JENYŠOVÁ, M. Vzdělávání zaměstnanců v podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce "Vzdělávání zaměstnanců v podniku" 

je návrh na zlepšení systému vzdělávání operátorů v call centru správy 

pohledávek společnosti Balea s.r.o.. Praktická část práce bude 

věnovaná analýze vzdělávacího systému v call centru a na tomto 

základě navrhnout jeho zlepšení. Součástí je i dotazníkové šetření mezi 

operátory na call centru a konzultace výsledků s trenérkami. 

 

JEŽOVÁ, L. Správní soudnictví, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav managementu.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato práce pojednává o rozsáhlém tématu správního 

soudnictví. Jejím cílem se utřídit a objasnit zásadní pojmy tohoto 

oboru a to nejen pro potřeby autorky, ale i případnému čtenáři. Krom 

toho nabízí historii správního soudnictví ve stručné a srozumitelné 

verzi, vysvětlení organizační struktury správní justice, nástin 

problematiky pravomoci a příslušnosti těchto soudů, průvodce jejich 

řízením a druhy žalob, rozbor opravných prostředků a dotazníkový 

výzkum potvrzující domněnku, na níž je práce založena. 

 

JOHN, T. Podniková kultura, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: První část práce popisuje podnikovou kulturu a identitu 

v obecné rovině? je zde vysvětleno, co podniková kultura je, jaké jsou 

její prvky, jakými způsoby se projevuje špatná a dobrá podniková 

kultura, jakými způsoby podnikovou lze kulturu vytvářet, zlepšovat 
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(jakým způsobem ji měnit). Kapitola podniková identita se zabývá 

zejména jednotlivými marketingovými nástroji ? reklamou, podporou 

prodeje, public relations a přímým prodejem. V praktické části je 

popsána firemní kultura Skupiny ČEZ, a. s. a její dceřiné společnosti 

ČEZ ICT Services, a. s. ? je zde ukázáno, jaké všechny aktivity 

společnost podstupuje, aby podnikovou kulturu a obecně i povědomí 

o společnosti zlepšila. Také uvádí, jaké marketingové nástroje 

společnost ČEZ, a. s. nejvíce využívá. Závěrem je zde zhodnocena celá 

práce a výstupy z ní. Práce by měla sloužit jako návod pro další 

podniky, či jako ukázka pro studenty, jak má fungovat silná a efektivní 

firemní kultura. 

 

JUHÁS, M. Návrh digitálního forenzního auditu SME organizace, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Ing. Lukáš Kypus   

Oponent: doc. Ing. Jaroslav Dočkal,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá forenzní analýzou digitálních dat, 

kybernetickou kriminalitou, kyberterorismem, faktory forenzní analýzy 

a uvedením forenzní analýzy do praxe. Na základě teoretických 

poznatků a výsledků dotazníků bude práce obsahovat doporučení pro 

společnosti jak chránit citlivá data. 

 

KAUFMANOVÁ, M. Marketing Městského divadla Jablonec nad Nisou, 

o.p.s., Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou marketingového mixu 

v prostředí kulturní organizace. Vychází z teoretických poznatků 

o marketingových nástrojích používaných v sektoru služeb a ty pak 

rozšiřuje o specifika v divadelnictví. Obsahem je i charakteristika 

vybraného subjektu, tedy Městského divadla v Jablonci nad Nisou. Na 

základě zjištěných údajů je sestaven marketingový mix jabloneckého 

divadla a jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření. V závěru 

jsou vyjádřeny návrhy na zlepšení marketingových aktivit divadla, 

které by přispěly k větší spokojenosti jeho návštěvníků a tím i ke 
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zvýšení konkurenceschopnosti. 

 

KELNEROVÁ, K. Bezpečnostní alarmy, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal,  CSc. 

Oponent: Ing. Lukáš Kypus   

Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o veškeré elektronické 

zabezpečovací signalizaci, vzhledem k jejich funkci, použití a případně 

dalším vlastnostem, se zaměřením na konkrétní zabezpečení, jejich 

popis včetně konkrétních případů a jejich srovnávání jak na úrovni 

teoretické, tak na úrovni praktické. 

 

KLIMEŠ, M. Řízení lidských zdrojů v organizaci, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce: Zlepšení vzdělávacího systému 

vedoucích pracovníků v organizaci je analýza stávajícího systému 

vzdělávání pracovníků liniového managementu v brněnské společnosti 

XYZ, a případně na základě zjištěných nedostatků navrhnout 

doporučení ke zlepšení situace v této oblasti. První část je zaměřena na 

teoretický rozbor systému vzdělávání, ve druhé je analyzován a 

vyhodnocen současný vzdělávací systém v konkrétním podniku. 

 

KLUZIOKOVÁ, I. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem 

kávové kultury, který je zaměřen na kavárnu Noiva situovanou 

v Českém Těšíně. Teoretická část práce je orientována na oblast 

marketingu, především tedy na marketingový výzkum, marketingové 

analýzy prostředí, marketingový mix a Guerillu marketing, ale také na 

problematiku samotné kávy. Teoretická východiska jsou následně 

aplikována v analytické části na již zmíněnou kavárnu Noiva, na 

jejichž základě jsou v části návrhové provedena taková opatření, která 
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povedou ke zvýšení cen produktů v kavárně. Návrhová část práce je 

dále zaměřena na jednotlivé faktory, především hosta a návštěvnost, 

ale také jednotlivé složky marketingového mixu, které jsou ovlivněny 

zvýšenými cenami, a tedy i na změny v těchto oblastech. 

 

 

KNEŘOVÁ, S. Kongresová turistika a kongresové hotely v cestovním ruchu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Předmětem práce ,,Kongresová turistika a kongresové hotely 

v cestovním ruchu" je definovat pojmy související s kongresovým 

cestovním ruchem a zhodnotit současnou situaci v České republice, 

zejména v Jihomoravském kraji. V praktické části práce je zhodnocení 

situace, návrh na zlepšení a vlastní kongresová akce. 

 

KNÍŽKOVÁ, P. Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je analýza motivace zaměstnanců ve 

vybraném podniku. Práce je roz-dělena do dvou částí. V první 

teoretické části se zabývám pojmy motivace, demotivace, úlohy 

motivace. Druhá část bude zaměřena na konkrétní podnik, jeho 

představení a jejich program motivace zaměstnanců.  Po zhodnocení 

praktické části je vypracován návrh na zlepšení moti-vace 

zaměstnanců. 

 

KOCÁBOVÁ, M. Ukončení pracovního poměru, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá ukončením pracovního poměru a s tím 

spojenými právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele. Tuto 

problematiku pracovního práva zpracovává v právní úpravě dvou zemí 

a to v České republice a ve Velké Británii.  Na základě zjištěných 
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skutečností oba systémy srovnává a přináší názor, která úprava 

ukončení pracovního poměru je zdařilejší. 

 

KOCUROVÁ, V. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit 

zaměřené na konkrétní podnik, Středisko volného času Klíč, 

příspěvková organizace ve Frýdku-Místku. V první části práce se 

věnuji základním pojmům personalistiky a střediskům volného času, 

smlouvám a výběrem vhodných uchazečů. V druhé části práce se 

podrobně zabývám rozšíření nabídky aktivit pro děti- trendy aktivity, 

které by mohli v budoucnu být součástí aditiv Střediska volného času 

Klíč. 

 

KOHUT, J. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku PROSTR 

trading, s.r.o., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nástrojů marketingového mixu 

v podmínkách výrobního podniku PROSTR trading, s.r.o. Na základě 

zjištěných skutečností obsahuje v závěru návrhy na zvýšení 

konkurenceschopnosti pro tento podnikatelský subjekt. 

 

KOLEČKÁŘ, M. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou obchodních aktivit společnosti 

Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ, s.r.o., jejího okolí a 

rozborem faktorů působících na zákazníky. Na základě zjištěných 

skutečností obsahuje návrh podpory prodeje pro tento podnikatelský 

subjekt s využitím CRM. 
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KOLEČKÁŘOVÁ, M. Řízení lidských zdrojů v organizaci., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá řízením lidských zdrojů společnosti Ideal 

Standard s.r.o.. Analyzuje personální činnost v podniku, současný stav 

a vývoj, definuje problémy v oblasti lidských zdrojů a nabízí návrhy na 

jejich řešení. 

 

KOMÁR, R. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit Obecního 

domu v Mokrých Lazcích a to zejména jeho propagací. V teoretické 

části jsou zmíněny postupy a analýzy k analyzování marketingového 

mixu a marketingové komunikace podniku. V analytické tyto postupy 

uvádíme v praxi a část návrhová obsahuje už samotné způsoby 

propagace a možná řešení. 

 

KONOPÁSKOVÁ, V. Rozbor nákladů společnosti Progres Liberec s.r.o., 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá nákladovou analýzou 

společnosti Progres Liberec s.r.o. V teoretické části se práce zaměřuje 

na shrnutí teoretických obecných poznatků z oblasti nákladové 

analýzy. Praktická část je věnována rozboru a členěním nákladů 

společnosti z různých hledisek, výpočtu bodu zvratu a využití výrobní 

kapacity. Na základě zjištěných skutečností obsahuje práce v závěru 

návrh na eliminaci nákladů společnosti a tím i zvýšení zisku 

společnosti. 

 

KONOPKOVÁ, P. Zásah složek IZS v případě havárie při přepravě  

nebezpečných chemických  látek., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  
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Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou nebezpečných chemických 

látek. Cílem této práce je popsat základní právní legislativu a uvést 

charakteristické vlastnosti vybraných chemických látek. Zaměřit se na 

přepravu nebezpečných chemických látek, konkrétně na jejich silniční 

přepravu a problematiku úniků nebezpečných chemických látek při 

přepravě.   Popsat důsledky na životní prostředí. Charakterizovat vazbu 

na veřejnou správu a popsat činnosti složek IZS při vybraném 

chemické havárii. Závěrem posoudit připravenost složek IZS při 

zásahu. 

 

KOSKOVÁ, H. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její 

zlepšení, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace 

družstva INTRATECH Polička v letech 2007 – 2012 na základě 

vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají 

vést ke zlepšení situace a zajištění stability. 

 

KOŠKOVÁ, R. Činnost úřadu práce v oblasti poradenství 

v nezaměstnanosti, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce na téma "Činnost úřadu práce v oblasti 

poradenství v nezaměstnanosti" se zabývá problematikou trhu práce a 

nezaměstnanosti. Na základě zjištěných skutečností je práce zaměřena 

na popis druhů nezaměstnanosti, způsobů měření, ekonomických a 

sociálních dopadů a na její vývoj od roku 1990. Velký význam hraje 

státní politika zaměstnanosti, ať už se jedná o nástroje pasivní či 

aktivní politiky. Cílem práce je podrobná analýza poradenského 

procesu a jednotlivých poradenských programů a dalších aktivit, které 

mohou využívat klienti Úřadu práce České republiky. Dalšími 
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aktivitami jsou rekvalifikace a jednotlivé projekty. Práce je zaměřena 

na popis těchto aktivit poskytovaných kontaktním pracovištěm Úřadu 

práce České republiky Česká Lípa. 

 

KOTKOVÁ, I. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá vymezením a definováním základních pojmů 

marketingu, dále pak marketingovou analýzou stavu společnosti Golf 

Club Ještěd, jejího okolí a rozborem faktorů působících na zákazníky. 

Na základě zjištěných skutečností je zpracován návrh nového projektu 

se samostatnou identitou. Součástí je jeho propagace a realizace 

webové prezentace tohoto projektu. Závěr práce obsahuje návrh 

v podobě nového klubového zpravodaje a jeho realizaci. 

 

KOUDELKOVÁ, L. Nezaměstnanost absolventů v České republice, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá aktuálním problémem nezaměstnanosti 

mladých lidí v České republice. V teoretické části se zabývám 

základními pojmy a definicemi, které jsou nezbytné pro pochopení 

dané problematiky. Praktická část je pak zaměřena na popis základních 

charakteristik politik zaměstnanosti v zemích s nízkou mírou 

nezaměstnanosti. Na základě zjištěných skutečností jsem se pokusila 

navrhnout možné řešení problému nezaměstnanosti absolventů u nás. 

V této práci jsem tak dospěla k několika variantám úprav systému, 

protože jednotné a zaručené řešení neexistuje. 

 

KOUTNÁ, S. Lázeňský cestovní ruch v destinaci cestovního ruchu, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: V bakalářské práci poskytnu podstatné informace, které se 

týkají historie a současnosti lázeňství v České republice. Hlavním 
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cílem bakalářské práce je analýza  lázeňské destinace -léčebných lázní 

Libverda, na základě dotazníkového šetření a navržení zlepšení 

provozní činnosti. V této práci se také budu zabývat různými 

analýzami. Jako nejdůležitější považuji analýzu SWOT. Tato analýza 

bude přímo aplikována na lázně Libverda. 

 

KOVAČIČOVÁ, Z. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práca zhŕňa aktuálne poznatky o marketingu. Autor 

predkladá návrhy na zlepšenie súčasnej situácie vyplývajúce z analýzy 

Marketingového mixu a analýzy Swot. Práca upozorňuje 

predovšetkým na slabé a silné stránky spoločnosti RegioJet, a. s., na 

príležitosti a hroby, ktoré ju môžu ovplyvňovať do budúcna, a ktorých 

by mala využiť, či sa im naopak vyvarovať. Návrhy na zlepšenie, sa 

týkajú predovšetkým nedostatočného počtu spojov a prepravnej 

kapacity, odstránenia technických závad na vozňoch, stratených 

tendrov, nedostatku personálu, výpadkov wi-fi, prepravy bicyklov, 

prepravy imobilných cestujúcich, služieb zdarma a pod. 

 

KOVÁŘOVÁ, G. Krizový plán obce, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Předmětem předkládané bakalářské práce "Krizový plán 

obce" je nejen charakteristika, ale i rozbor aktuálního postavení obcí 

v systému krizového řízení ve veřejné správě. První část práce je 

zaměřena na obecné pojetí krizového řízení se všemi jeho specifickými 

rysy i na specifika krizového managemenu jako takového. Stranou 

zájmu nezůstává ani postavení obce v systému krizového plánování 

a jeho řízení. Druhá část práce je zároveň snahou o hlubší proniknutí 

do dané problematiky a poskytuje bližší pohled na přístup konkrétní 

obce k mimořádným událostem a krizové situaci, v tomto případě 

v podobě povodní. Pro účely předkládané práce byla zvolena obec 

Vrdy, která byla opakovaně po celé své trvání nucena čelit řadě 
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ničivých povodní. 

 

KOZEL, M. Fundraising v neziskové organizaci, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá neziskovým sektorem v ČR. Obsahuje 

základní vymezení a charakteristiku subjektů neziskového sektoru, 

způsobů jejich financování a zdrojů získávání peněžních prostředků 

pro jejich činnost. Jádrem práce je analýza fundraisingu občanského 

sdružení Junák, střediska "KOMPAS" Brno a návrh na možné zlepšení 

jeho financování. 

 

KRÁLÍKOVÁ, K. Volby do zastupitelstev obcí, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá volbami do zastupitelstev obcí. V první části 

se zaměřuje na obec, její orgány (zejména na zastupitelstvo obce) a její 

postavení v systému veřejné správy. Další část rozebírá průběh voleb a 

vyhodnocení výsledků voleb. Poslední část se soustřeďuje na volby 

konané v konkrétním městě. 

 

KRAMNÝ, M. Rozvoj pracovníků v organizaci, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem pracovníků 

v organizaci, který je v současné době velice zajímavým tématem. 

Cílem mé práce je zpracování pohledu na rozvoj pracovníků 

v organizaci, vzdělávání pracovníků a také analýza současné situace a 

postupů ve společnosti DAIDO METAL CZECH s.r.o. Teoretická část 

práce popisuje nástroje vhodné k analýze rozvoje společnosti a 

v praktické části je zpracován přehled situace ve společnosti, na který 

navazují návrhy a doporučení pro zlepšení situace. 
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KREJČÍ, L. Přímý prodej jako nový způsob podnikání v ČR po roce 1989, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou přímého prodeje v souvislosti 

s marketingovou strategií podniku, přičemž pozornost bude zaměřena 

na profesní požadavky prodejce, možnosti jeho vzdělávání a růstu a 

dále se práce zabývá konkrétně firmou HYLA CZ s.r.o., jejími 

produkty a její činností v přímém prodeji 

 

KREJČÍ, M. Rozpoznání lhaní při výslechu, podání vysvětlení či běžné 

kontrole., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: RSDr. Petr Rožňák,  CSc. 

Oponent: JUDr. Roman Heinz,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá odhalováním emocí, nonverbální 

komunikací a verbální komunikací. V práci jsou ukázané emoce a 

jejich popis. Práce při vyšetřování a to na co si dávat pozor a čemu se 

vyvarovat. 

 

KRCHŇAVÁ, L. Poskytování humanitární pomoci složkami ČR doma i 

v zahraničí., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Leopold Skoruša,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá otázkou poskytování humanitární pomoci na 

úrovni vnitrostátního práva vládou a neziskovými nestátními 

organizacemi a na mezinárodní úrovni OSN, EU a mezinárodními 

humanitárními organizacemi. 

 

KRIŠKA, P. Analýza nákladovosti vybraných aspektů ve vybraném oddělení 

společnosti ŠKODA AUTO a.s., Liberec, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nákladovosti určitých aspektů 
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v odděleních výrobního centra v souvislosti s množstvím a kvalitou 

strojního vybavení v jednotlivých odděleních. Rozebírá významné 

faktory působící na výsledné ceny a kvalitu vyrobeného nářadí a 

modelů. Na základě zjištěných skutečností obsahuje analýzu 

nákladovosti různých technologií výroby a návrhy na zefektivnění 

výrobních procesů a nákup nového stroje, jako alternativu před 

zadáváním výroby do externích firem. 

 

KROŠČÁK, L. Strategie rozvoje organizace., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce na téma "Strategie rozvoje organizace" se 

zabývá podrobnějším teoretickým i praktickýcm strategickým 

rozvojem plánované společnosti. V teoretické části jsou popsány 

obecné pojmy a poznatky k danému tématu. V praktické části je popis 

podniku, analýza prostředí a trhu, zvolená strategie společnosti a 

následná implementace strategie. 

 

KRULIŠ, D. Systémy integrovaného managementu v podniku, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá integrací efektivního systému řízení 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a 

středních podnicích, vychází ze zkušeností autora, z pohledu českého 

práva a využívá tezí systému OHSAS 18001. 

 

KŘENEK, Z. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovou analýzou stavu společnosti 

Obuv FABER s. r. o., jejího okolí a rozborem faktorů působících na 

zákazníky. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh podpory 

prodeje pro tento podnikatelský subjekt. 
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KUČERA, J. Zefektivnění výroby svařovaného rámu E10215/001, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav informatiky.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal,  CSc. 

Oponent: Ing. Ladislav Dobrovolský   

Stručný obsah: Hlavním úkolem mé bakalářské práce "Zefektivnění výroby 

svařovaného rámu E10215/001" je porovnat a analyzovat výrobu 

starým způsobem ve firmě BAST s.r.o., a navrhnout zefektivnění. 

První část práce je zaměřena na starou výrobu, popis firmy, možnosti 

výroby a druhá část se bude přímo zabývat zefektivněním staré výroby, 

pomocí získaných poznatku a dostupných materiálů. 

 

KUDLIČKOVÁ, E. SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Ve své bakalářské práci se budu podrobněji zabývat 

problematikou správního soudnictví. Úvodní část práce bude zaměřena 

na vývoj správního soudnictví od jeho vzniku až po současnou právní 

úpravu. Dále se bude zabývat charakteristikou správního soudnictví – 

vymezením pojmu a funkcí. Další část práce bude věnována 

samotnému řízení ve správním soudnictví, základním principům řízení 

před správními soudy a opravným prostředkům proti rozhodnutí 

správních soudů. Praktická část práce nastíní konkrétní případy 

z oblasti správního soudnictví – jejich problematiku, řešení. 

 

KUKLA, J. Propouštění zaměstnanců a dopady na bývalého zaměstnance, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová,  Ph.D. 

Oponent: Mgr. Jiří Tuza,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je zpracovat problematiku ukončení 

pracovního poměru a dopady na bývalého zaměstnance, tak i jejími 

společenskými souvislostmi. Propuštění a nezaměstnanost je 

celosvětovým problémem a její dopady na jednotlivce jsou razantní a 

působí negativně, ať už z finančního hlediska, tak i sociálně 

patologických jevů. Proto je důležité se zaobírat tímto tématem a snažit 
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se snižovat míru nezaměstnanosti aby se eliminovaly sociální, 

společenské, a zdravotní patologické jevy. 

 

KURÁKOVÁ, M. Seniorský cestovní ruch v 21. století, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu seniorského 

cestovního ruchu v 21. století. Poukazuje na současné trendy 

seniorského cestovního ruchu, jak v České republice, tak v zahraničí. 

Cílem práce je oslovit respondenty z řad seniorů z oblasti 

Moravskoslezského kraje a na základě daných podkladů vytvořit pro 

tento vybraný segment atraktivní produkt. Dalším cílem je rozšíření 

stávající nabídky zájezdů pro cestovní kancelář Dery. V neposlední 

řadě vytvoření marketingového plánu s uvedením produktu na český 

trh. 

 

KYSELOVÁ, M. Diskriminace a její vliv na životní úroveň, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá diskriminací, jejími druhy, 

antidiskriminačním zákonem a dalšími právními úpravami zabývající 

se nerovným zacházením, jsou zde uváděny příklady diskriminace a 

jak se proti ní bránit, jaké jsou možnosti obrany a poslední část je 

zaměřena na jednotlivce a rodinu, jaké to má na ně dopady, na jejich 

životní úroveň. 

 

LANG, O. Místní referendum jako nástroj nakládání s majetkem obce, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá obecnou analýzou institutu místního 

referenda v České republice. Obsahuje rozbor zákona o místním 

referendu a na základě zjištěných skutečností obsahuje vlastní 

komentáře. V další části se práce věnuje příkladům referend, které se 
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týkají obecního majetku nebo zamýšlené investice, která by mohla 

ovlivnit majetkové poměry v obci. 

 

LAPČÍKOVÁ, D. Správní soudnictví, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou správního soudnictví. 

Zaměřuje se na jeho vývoj, pojem, organizaci, průběh řízení a také na 

postavení, organizaci a rozhodovací činnosti Nejvyššího správního 

soudu. V závěrečné části se věnuje komparaci mezi českým a 

slovenským správním soudnictvím. 

 

LEBEDA, O. Oddlužení fyzických osob, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Monika Císařová   

Oponent: Mgr. Jiří Tuza,  Ph.D. 

Stručný obsah: Předmětem mé bakalářské práce je téma oddlužení fyzických 

osob. Toto téma je dnes stále více aktuální s ohledem na vzrůstající 

počet podaných insolvenčních návrhů. Smyslem tohoto institutu je 

umožnit dlužníkovi nový život bez dluhů. To však pouze za situace, 

kdy tento dlužník má sám zájem své dluhy řešit. Oddlužení však není 

výhodné pouze pro dlužníka, ale je výhodné i pro věřitele, kteří 

v průměru jsou uspokojeni více než v případě konkursu. V práci se 

podrobně zabývám právní úpravou oddlužení dle jednotlivých 

ustanovení insolvenčního zákona, jakožto i praktickou aplikací zákona. 

Práce však není pouhým popisem zákonné úpravy, ale obsahuje i teze, 

jak zlepšit fungování institutu v praxi. Práce zároveň reaguje na novelu 

insolvenčního zákona, to zejména ve vztahu k osobám oprávněným do 

oddlužení vstoupit a ve vztahu ke společnému oddlužení manželů. 

 

LEDVINOVÁ, I. Nároky zaměstnance z neplatného ukončení pracovního 

poměru, Brno, 2014, 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 nároků 
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zaměstnanců v případě ukončení jejich zaměstnání. Popisuje 

nejdůležitější pracovně právní pojmy, historii pracovního práva a jeho 

prameny. Poukazuje na význam minulosti pracovní oblasti a 

upozorňuje na závažnost neznalosti pracovněprávních předpisů a nízké 

právní gramotnosti občanů – zaměstnanců. Tato práce především 

charakterizuje neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní 

důsledky. Dále zobrazuje možnosti zaměstnanců, jak se v takovéto 

situaci chovat a to ne jen po stránce právní, ale i psychické. 

V souvislosti s těmito otázkami absolventská práce poukazuje i na 

preventivní opatření pro zaměstnance z důvodu zneužití jejich 

pravomocí zaměstnavateli. 

 

LEJSKA, M. Strategická analýza podniku, Návrh podnikové strategie, 

Hodnocení konkurenceschopnosti firmy, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce "Strategická analýza podniku, 

návrh podnikové strategie, hodnocení konkurenceschopnosti firmy" je 

provést komplexní analýzu současného stavu firmy Audio-fon centr 

s.r.o v Brně. Práce je složena ze dvou částí, kde úvodní část schrnuje 

teoretické poznatky a vytváří základ pro praktickou část,která je 

aplikována na kontrétní podnik. Za použití metod pro analýzu vnějšího 

a vnitřního prostředí podniku, vzešla určitá výsledná doporučení, která 

by mohla být využita v dalším rozvoji firmy. 

 

LOŠTICKÁ, A. Výchova a příprava občanů České republiky k zajišťování 

bezpečnosti státu a přípravě na mimořádné události., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: Ing. Jan Kyselák,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá stavem výchovy a přípravy dětí a mládeže 

České republiky k zajišťování bezpečnosti státu a přípravě na 

mimořádné události. Na základě zjištěných skutečností obsahuje 

varianty možného vývoje v blízké budoucnosti. 
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LOVECKÝ, M. Kriminalistická identifikace., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Roman Heinz,  Ph.D. 

Oponent: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá jednotlivými kriminalistickými 

identifikačními metodami, které jsou v kriminalistické praxi využívány 

k poznání vztahu kriminalisticky relevantních událostí a které slouží 

k zajištění stop a objektů, které stopu vytvořily. 

 

LŮBAL, A. Hospodárska  kríza a jej dopad na zadĺženosť vybraných štátov 

eurozóny, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá přiblížením, vysvětlením, charakteristikou, 

vývojem světové ekonomiky, a v neposlední řadě hlavně příčinám, 

které vedli ke vzniku hospodářské krize ve světě a jejím dopadem, 

které krize spůsobila. 

 

MAHDALÍK, P. Příčiny a průběh hypoteční krize v USA a dopady na ČR, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá příčinami vzniku hypoteční krize. Vysvětluje 

co to krize je a jaký má vliv na ekonomiku státu. V průběhu práce se 

poté postupuje chronologicky od obecných příčin, které stály na 

počátku až po interní problémy jednotlivých účastníku trhu. V závěru 

jsou zohledněny dopady na Českou republiku a její ekonomiku. 

 

MALEČKOVÁ, I. Zabezpečení ochrany obyvatelstva před organizovaným 

zločinem, včetně právní ochrany., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Stručný obsah: Práce "Zabezpečení ochrany obyvatelstva před 

organizovaným zločinem, včetně právní ochrany." má jejím čtenářům 
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přiblížit tématiku organizovaného zločinu v České Republice a 

Jihomoravském kraji z teoretického i praktického hlediska. Tohoto 

jsem dosáhla popisem organizovaného zločinu, jeho rozdělením, 

uvedením orgánů, které bojují s trestnou kriminalitou, zmíněním 

zahraniční spolupráce, ekonomické náročnosti prevence a rozebráním 

konkrétního příkladu, který se stal na území našeho státu v posledních 

letech. 

 

MALIŠOVÁ, E. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovou analýzou společnosti 

ARIANA svatební salon, jejího okolí a rozborem faktorů působících na 

společnost. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy na 

zlepšení marketingové činnosti firmy a k ní spojené kalkulace. 

 

MARKOVÁ, V. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá marketingem v zážitkové 

gastronomii, která je aplikovaná na Penzion Yacht club Maják. Práce 

je zaměřena na oblast marketingu, marketingových analýz a na faktory, 

které působí na tento penzion. Na základě zjištěných skutečností 

obsahuje návrhy týkající se produktu, propagace a balíčku 

poskytovaných služeb. 

 

MARTINOVÁ, I. Analýza technických možností využití neletálních 

prostředků jako zákerných zbraní v boji s organizovaným zločinem a 

terorismem., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Jan Kusák,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou technických 

možností využití neletálních prostředků, jako zákeřných zbraní v boji 
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s organizovaným zločinem a terorismem. V bakalářské práci je 

proveden výběr a hodnocení balistických parametrů neletálních 

palných zbraní, zákeřných způsobů jejich použití a analýza 

technických možností změny konstrukce a balistických parametrů 

neletálního střeliva a jeho využití v boji se specifickými formami 

organizovaného zločinu a terorismu na mezinárodní úrovni. 

 

MAŠKOVÁ, D. Ekonomické dopady související s přijetím a úpravami 

v novém občanském zákoníku, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá komparací právní úpravy vlastnického práva 

ve starém a novém občanském zákoníku. Cílem je vytvořit ucelený 

přehled změn ve vlastnickém právu po nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku a posoudit ekonomické dopady neshod ve 

vlastnickém právu na potrestané osoby. 

 

MATĚJÍČKOVÁ, K. Hasičský záchranný sbor a jeho činnost při ropné 

havarii., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je charakterizovat ropnou havárii, 

materiály používané pro odstranění ropného znečištění a popsat úlohu 

a postup Hasičského záchranného sboru při její likvidaci. Pojednání 

zpracovat tak, aby byl využitelný pro pracovníky veřejné správy. 

 

MAUEROVÁ, L. Marketingový mix v podnikové praxi, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářské práce se zabývá analýzou marketingového 

mixu ve firmě ELSTAV JK, s.r.o. Teoretická část se zabývá 

marketingem, vším, co je spojeno s marketingem, marketingovým 

mixem, nástroji marketingového mixu a jeho modifikacemi. 
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V praktické části je představena firma a v rámci této firmy jsou 

aplikovány jednotlivé nástroje základního marketingového mixu 4P. 

Na základě zjištěných informací obsahuje práce návrh na zlepšení 

postavení firmy na trhu. 

 

MAZUCHOVÁ, L. Hospodaření s majetkem Města Turnova, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá Hospodařením s majetkem 

Města Turnova. Cílem práce je proniknout do problematiky 

hospodaření s majetkem obce, zjištění, jak Město Turnov hospodaří se 

svým majetkem a stanovení doporučení pro lepší nakládání s tímto 

majetkem. Součástí je také analýza dlouhodobého majetku v letech 

2010?2013 včetně zhodnocení jeho vývoje a porovnání jeho nejvyšších 

položek. V teoretické části jsou definovány základní pojmy jako obec, 

jednotlivé orgány obce a jejich pravomoci, majetek a jeho členění, 

evidence majetku, oceňování majetku a inventarizace majetku. Také 

jsou zde charakterizovány nejběžnější způsoby nabývání majetku 

obcemi a nakládání s majetkem. V praktické části jsou uvedeny 

základní údaje o Turnově a vymezen majetek ve vlastnictví města, 

zejména nemovitý. Dále jsou ve stručnosti představeny a zhodnoceny 

nejvýznamnější investiční akce města, provedené v posledních letech. 

V závěru práce je provedena analýza hodnoty dlouhodobého majetku 

v letech 2010-2013, která je doplněna tabulkami a grafy pro lepší 

přehlednost. 

 

MELICHOVÁ, J. Daňová optimalizace podnikatele jako fyzické osoby a 

jediného společníka v s.r.o., Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá daňovou optimalizací podnikající fyzické 

osoby, srovnáním s daňovým zatížením společnosti s ručením 

omezeným s jedním společníkem a vyhodnocením možnosti změny 

způsobu formy podnikání v souvislosti s legislativními změnami 
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účinnými od 1. 1. 2014. 

 

MELUZÍNOVÁ, K. Globalizácia trhu a vývoj nezamestnanosti v ČR, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Stručný obsah: Má bakalářská práce se zabývá globalizací a vývojem 

nezaměstnanosti v České republice. V mojí práci se zaměřím na pojem 

globalizace, a co vše tento jev obnáší. Dále popíši nezaměstnanost po 

vstupu České republiky do Evropské unie. Nedílnou součástí bude i 

zpracování pojmu migrace. V práci jsou základní ekonomické údaje, 

analýza a její výsledky nezaměstnanosti. 

 

METLIČKOVÁ, M. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Ostrava, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit 

podniku, konkrétně na příkladu Nadačního fondu Chance 4 Children. 

Hlavním cílem práce je návrh opatření pro další rozvoj aktivit této 

neziskové organizace. Teoretická část popisuje neziskový sektor a 

seznamuje s Nadačním fondem Chance 4 Children a se současným 

stavem jeho obchodních aktivit. Praktická část obsahuje marketingový 

výzkum Chance 4 Children, dotazníkové šetření a návrhy pro rozvoj 

nových aktivit nadačního fondu a návrh jeho marketingové strategie. 

 

MIKUĽÁKOVÁ, L. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práca sa zaoberá rozvojom, marketingom a analýzou 

animačných služieb poskytovaných hotelom Permon na základe 

dotazníka a štandardizovaného pozorovania. Na analýzu rozvoja 

animačných služieb som spracovala už existujúce ponúkané animačné 

služby hotela Permon, ktoré sú poskytované externou agentúrou Pro-

staff. Na základe zistených skutočností boli vytvorené návrhy a 
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vylepšenia animačných služieb čo bolo cieľom práce. Bola použitá 

metóda dotazníkového šetrenia, štúdium odbornej literatúry, 

aplikované vlastné skúsenosti a konzultácie (rozhovor) s vedením 

hotelového zariadenia, pozorovanie a analýza produktu. 

 

MIKULÁŠOVÁ, H. Ranivý účinek a ranivý potenciál střely (střepiny) a 

metody jejich kvantifikovaného hodnocení., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Bohumil Plíhal,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá ranivým účinkem a ranivým 

potenciálem střely. Jsou zde uvedeny různé druhy střelných poranění, 

které mohou být způsobeny. Na problematiku střelných poranění 

navazuje statistika z let 2009-2013. Práce rozebírá také tříštivou a 

trhavou munici, a také různé příklady balistických experimentů. 

 

MILOŠEVSKÝ, T. Návrh logistické koncepce podniku., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce shrnuje aktuální poznatky o logistice. Autor následně 

navrhuje vlastní logistickou koncepci podniku, a to prostřednictvím 

specializované logistické společnosti. Návrh logistické koncepce je 

zaměřen na činnosti logistického procesu od importu zboží do 

distribučního centra až po doručení zboží do rukou konečného 

zákazníka.  Práce upozorňuje na hlavní chyby, které mohou 

v logistickém procesu nastat, a dává návod, jak tyto chyby v rámci 

reklamačního šetření řešit. 

 

MINAŘÍKOVÁ, M. Problematika vedení pracovníků, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Téma bakalářské práce je problematika vedení pracovníků. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se 

nejprve zabývá definicí manažera, jeho činností, dále definicí leadera, 
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jeho rysy, styly řízení v leadershipu a následně také popisuje teorii 

o  řízení zaměstnanců, styly a způsoby vedení lidí. V práci jsou také 

popsány vztahy na pracovišti. Praktická část je zaměřena na 

kvalitativní výzkum v oblasti vedení pracovníků. Vybraná metodologie 

je provedena na základě polostrukturovaného rozhovoru s vedoucími 

pracovníky z odlišného pracovního prostředí. Cílem je získat 

informace o způsobu a praktikách vedení zaměstnanců a porovnat je s 

poznatky z pozorování nezávislé osoby v dané organizaci 

 

MINAŘÍKOVÁ, H. Vzdělávání ve veřejné správě, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání 

zaměstnanců ve veřejné správě. Popisuje nejdůležitější pojmy ve 

vzdělávání dospělých, formy, metody, popisuje vzdělávací potřeby a 

poukazuje na význam vzdělávání pro dospělé. Bakalářská práce se 

zaměřuje i na pojem veřejná správa, popisuje struktury jednotlivých 

sektorů použitého Městského úřadu a na oblast zákona 312/2002 Sb., 

o úřednicích územních samosprávných celků. Tato práce především 

charakterizuje vzdělávání ve veřejné správě a legislativu, kterou se tato 

problematika musí řídit. V praktické části představuji Městský úřad 

Hustopeče s analýzou vzdělávání jejich zaměstnanců. Uvádí cíl práce, 

hypotézy a otázky, na které se odpovídalo prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

 

MIZERA, J. Strategická analýza podniku, Návrh podnikové strategie, 

Hodnocení konkurenceschopnosti firmy, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce Strategická analýza podniku, Návrh 

podnikové strategie, Hodnocení konkurenceschopnosti firmy je 

provedení kompletní analýzy dřevozpracujícího podniku Timber 

production s. r. o. V teoretické části jsou zmíněny strategické postupy a 

analýzy sloužící k odhalení slabých stránek podniku. V praktické části 
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je podnik představen a analyzován. Na zjištěné nedostatky jsou poté 

navržena nožná řešení. 

 

MLYNÁŘOVÁ, D. Oddlužení fyzických osob, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Monika Císařová   

Oponent: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je seznámení se s procesem 

oddlužení. Oddlužení či osobní bankrot je součástí insolvenčního 

zákona, o který se práce opírá v základních teoretických poznatcích. 

V praktické části bude proveden rozbor vybraných případů oddlužení 

na základě poskytnutých informací z rozhovorů s dlužníky, a tyto 

výsledky budou dále rozpracovány směrem k rozdílům mezi teorií a 

praxí. Co bude potřeba do budoucna zlepšit, změnit nebo opravit ve 

stávající zákonné úpravě oddlužení? 

 

MORÁVKOVÁ, L. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá motivací pracovníků v organizaci. 

V teoretické části jsou charakterizovány pojmy motivace, stimulace, 

motivační teorie a pracovní motivace. Praktická část je zaměřena na 

analýzu motivačního systému ve společnosti Krka ČR, s.r.o. a 

zhodnocení výsledků dotazníkového šetření. Na základě výzkumu 

navrhuji řešení, které může sloužit jako nástroj zlepšení motivace 

zaměstnanců analyzované společnosti. 

 

MRKVAN, M. Analýza technických možností využití neletálních střelných 

zbraní v boji s organizovaným zločinem a terorismem., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Jan Kusák,  CSc. 

Stručný obsah: V této bakalářské práci se zabývám analýzou neletálních 

(nesmrtících) střelných zbraní, určením technických možností pro 

jejich vyyužití v boji s organizovaným zločinem a mezinárodním 
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terorismem. Zde také budou stanoveny technické a taktické možnosti 

zapojení vybraných (vhodných) prostředků v celosvětovém měřídku. 

 

MÜHLOVÁ, M. Legislativní změny na finančním trhu EU jako důsledek 

světové finanční krize, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je analýza zhodnocení legislativních 

změn na finančním trhu EU v souvislosti se světovou finanční krizí. 

Porovnává a hodnotí fakta z chování finančních trhů a institucí, která 

vedla ke světové hospodářské krizi. Rozebírá legislativní směrnice 

Evropské unie, které mají zajistit stabilitu finančního trhu. Jedná se 

o směrnice a nařízení komisí EU, kdy v bankovnictví je důležitá 

kapitálová přiměřenost a v pojišťovnictví solventnost. Práce se v prvé 

části věnuje základním ekonomickým pojmům souvisejících 

s finančním systémem, v další části pak chováním bankovního 

a pojišťovacího sektoru během hospodářské krize. Následují směrnice 

a důležitá opatření EU, která korigují kapitálové trhy a chod finančních 

konglomerátů, a informace o harmonizaci právního rámce Evropské 

unie a České republiky. Tabulky a obrázky pak doplňují práci 

o konkrétní údaje o vlivu regulatorních systémů na zmírnění následků 

světové finanční krize. 

 

NÁHLÍKOVÁ, R. Řízení lidských zdrojů v organizaci., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce " Řízení lidských zdrojů v organizaci" 

je zaměřena na teoretické poznatky vybraných autorů a následně na 

analýzu skutečného stavu řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci. 

Analýza byla provedena dle dotazníkového šetření, rozhovorů se 

zaměstnanci a systematického pozorování. Výsledky jsou zpracovány 

do návrhů pro zvýšení účinnosti řízení lidských zdrojů ve Výchovném 

ústavu Olešnice. 
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NAVRÁTIL, O. Provedení bezpečnostního auditu informačních a 

komunikačních technologií organizační složky státu, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav informatiky.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal,  CSc. 

Oponent: Ing. Luděk Novák  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá provedením bezpečnostního auditu 

informačních a komunikačních technologií organizační složky státu. 

Na základě zjištěných skutečností navrhuje varianty možné nápravy 

stavu do souladu s platnou legislativou a aktuálními bezpečnostními 

trendy. 

 

NĚMCOVÁ, R. Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářské práce se zabývá motivací zaměstnanců ve 

vybraném podniku. V teoretické části jsou přiblíženy motivační 

koncepce, teorie a dále zmíněny nejobvyklejší faktory ovlivňují 

motivaci zaměstnanců a zaměstnanecké výhody. V praktické části jsou 

zmíněné faktory ve vybraném podniku a uvedeny používané 

zaměstnanecké výhody. Analýza je prováděna na základě 

dotazníkového šetření, kde jde o zjištění současného stavu a vytvoření 

případného návrhu na zlepšení situace ve vybraném podniku. 

 

NESVADBOVÁ, V. Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou motivace 

pracovníků ve vybraném podniku. Jedná se o firmu OCZ Vrchlabí, a.s. 

Práce je rozdělená do čtyř částí, kdy se první úsek zabývá vysvětlením 

základních pojmů, hlavně tedy motivací, jak z psychologického tak  

i pracovního hlediska. Druhá část pojednává o seznámení s firmou, 

s jejími výrobky a motivačními procesy. Třetí úsek je zaměřen na 

analýzu současného stavu motivace pracovníků v organizaci, jež byla 

provedena pomocí dotazníkového šetření. V poslední části je pak 
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uveden návrh na opatření, který byl vyhotoven na základě výsledků 

dotazníkového šetření. 

 

NOVÁK, M. Kriminalita romské mládeže., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Jan Lukáš   

Oponent: JUDr. Vladislav Štefka   

Stručný obsah: Práce se zabývá kriminalitou romské mládeže. Obsahuje 

historií Romů na našem území, sociální, mravnostní a obecné 

podmínky života romské rodiny. Zabývá se problémovými parametry 

romské mládeže, jako je nízká sociální situace, nízká vzdělanost a 

inteligence, což jsou prameny pro vznik kriminality. Práce je doložená 

podrobným popisem tří kriminálních případů, přitom je poukázáno na 

hlavní příčiny vzniku kriminálního jednání a jeho následků. V závěru 

se ukazuje, že problematikou romské mládeže se musí zabývat státní i 

místní orgány, sociální dozory a školství od raného dětství až po 

dospělost. 

 

NOVOTNÁ, M. Marketingová strategie ve vybraném podniku, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Pavla Kubová   

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá marketingovou strategií a analýzou stavu 

společnosti. Je zaměřena na společnost Cukrárna Sluníčko. Cílem je 

analýza marketingové strategie v podmínkách organizace a návrh 

opatření pro její další rozvoj, ke kterému se dospělo pomocí analýzy 

současného stavu, konkurenčního prostředí a vnitřních a vnějších 

podmínkách podniku. 

 

NOVOTNÁ, N. Podniková kultura, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá v dnešní době často opakovaným tématem 

a tím je podniková kultura. V teoretické části bude pojednáváno 

o podnikové kultuře, bude vymezená a budou popsány její prvky. 
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V praktické části bude aplikovaná firma Red Bull na teoretickou část. 

A budou popsány prvky podnikové kultury firmy Red Bull. Firma Red 

Bull působí v České republice. 

 

NOVOTNÝ, L. Systémy integrovaného managementu v podniku, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá zavedením systému bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci ve výrobním podniku TESLA Jihlava, a.s., v souladu 

s normou řady pro posouzení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci – Směrnice pro zavádění ČSN OHSAS 18001 (OHSAS 18001). 

Požadavek pro zavedení tohoto systému vznikl na základě žádosti 

zahraničních odběratelů, aby bylo možné firemní systém managementu 

posuzovat a certifikovat. 

 

ODEHNALOVÁ, L. Organizace Městského úřadu Kuřim, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce shrnuje pojmy veřejná správa, státní správa 

a samospráva v obecné rovině a poukazuje na konkrétní město Kuřim. 

Pozornost je věnována pojmům veřejná správa, státní správa a 

samospráva a jejich členění. V práci je popsána historie a současnost 

města Kuřim a jsou zde rozebrány jednotlivé orgány a odbory města, 

kde se nachází srovnání odboru. 

 

ONDRA, R. Zaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v ČR, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá zaměstnaností absolventů středních a 

vysokých škol. Přináší zejména detailní pohled na vývoj zaměstnanosti 

v okrese Brno-venkov v letech 2005-2010. Součástí práce jsou 

základní ekonomické informace a pojmy pojící se s nezaměstnaností. 

Práce přináší i pohled na vzdělávací soustavu v České republice. Na 
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základě zjištěných údajů tvořících průzkumnou část, které vycházely 

z výročních zpráv okresního Úřadu práce, jsou v závěrové části 

učiněny návrhy pro zlepšení postavení absolventů na trhu práce. 

 

ONDRÁKOVÁ, P. Zdravotní pojištění v České republice, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc 

Stručný obsah: Práce se zabývá zdravotním pojištěním v České republice. 

Teoretická část je zaměřena na základní pojmy z oblasti zdravotnictví a 

zdravotního pojištění. Praktická část se zabývá čtyřmi zdravotními 

pojišťovnami v České republice(ZPŠ, ZP MV, VOZP, VZP), které jsou 

dle mého názoru nejvyužívanějšími a nejrozsáhlejšími zdravotními 

pojišťovnami na českém trhu. Na závěr je zde porovnání zdravotních 

programů, které poskytují svým klientům výše zmiňované zdravotní 

pojišťovny. Cílem této práce je analýza vybraných aspektů zdravotního 

pojištění v České republice a výběr nejlepšího zdravotního programu z 

čtyř zdravotních pojišťoven. Pokusím se na základě zjištění doporučit 

nějaké další nápady ohledně programů, projektů, a celkově výhod pro 

jejich stávající klienty, a tím získat i klienty nové. 

 

OSTRČIL, P. Krizové řízení útvaru Energetika f. Precheza, a.s. v době 

mimořádné události., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Ludvík Prášil,  CSc 

Stručný obsah: Práce se zabývá krizovým řízením útvaru energetika 

v f.Precheza a.s. v době mimořádné události. Cílem práce je analyzovat 

mimořádné události, které nastaly na útvaru Energetika     a seznámit 

se s postupy při jejich odstraňování. Výsledkem analýzy bude 

rozdělení mimořádných událostí. Analýza bude základem pro návrh 

zlepšení postupů a technických opatření k minimalizaci dopadů 

mimořádných událostí. 

 

OTRÍSALOVÁ, M. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  
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Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: Ing. Pavla Kubová   

Stručný obsah: Bakalářská práce je zaměřená na návrhy a zlepšení 

marketingových činností podniku hotelu Prosper. Práce se skládá 

z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá poznatky 

v oblasti marketingových strategií, marketingových analýz, hotelového 

marketingu a ubytovacích zařízení. Praktická část obsahuje 

marketingové analýzy hotelu Prosper, dotazníkové šetření a v závěru 

návrhy na zlepšení služeb a propagace hotelu. 

 

PASTORKOVÁ, M. Zvláštnosti ochrany osob a majetku v nadnárodních 

společnostech působících na území ČR., Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Vladimír Laucký   

Oponent: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem mé bakalářské práce je informovat bezpečnostní 

management o rozdílnosti pojetí ochrany osob a majetku v souladu s 

evropským výcvikovým modulem pro základní ostrahu. 

 

PAUKERTOVÁ, S. Ekonomické a sociální dopady syndromu vyhoření, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření, kdy tento 

psychický stav člověka má za následek ekonomické a sociální dopady 

pro celou společnost. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část. Zabývá se odborným vymezením syndromu vyhoření, popisem 

jeho projevů, příznaků a fází. Zmiňuje také supervizi jako nástroj 

personální práce realizované v organizacích poskytujících sociální 

služby. Tento nástroj hraje významnou roli v prevenci syndromu 

vyhoření. Velká pozornost je věnována analýze práce sociálního 

pracovníka a jejím specifikům.  Aplikační část je tvořena analýzou 

dotazníkového šetření, které se zaměřilo na informovanost sociálních 

pracovníků v oblasti syndromu vyhoření a především na následky, 

které psychická zátěž pro pracovníky představuje. To vše v kontextu 

efektivního fungování organizací působících v tomto specifickém 



86 
 

segmentu ekonomiky. 

 

PAVÍZOVÁ, V. Nezaměstnanost v okrese Jablonec nad Nisou, Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Svatava Tesařová,  CSc. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v okrese Jablonec 

nad Nisou. Teoretická část je věnována obecné charakteristice 

nezaměstnanosti. Praktická část je zaměřena na analýzu 

nezaměstnanosti všech rizikových skupin nezaměstnaných v okrese 

Jablonec nad Nisou v letech 2000-2012. V rámci analýzy bude 

zjištěno,  do jaké míry je využita aktivní a pasivní politika v daném 

okrese. V závěru uvádím doporučení,  která by měla snížit 

nezaměstnanost. 

 

PAVLÍČEK, J. Analýza procesu DKM ve ŠKODA AUTO a.s., Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá systémovou analýzou procesu výroby a 

kontroly DKM modelů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., rozborem 

časových nákladů na jednotlivé výrobní operace a rozborem podílů 

jednotlivých operací na celkových výrobních časech. Na základě 

zjištěných skutečností, obsahuje návrh změny technologického postupu 

výroby a kontroly DKM modelů s finálním vyčíslením změny 

časových nákladů a podílů operací na celkovém výrobním procesu 

v případě realizace této změny. 

 

PAZOURKOVÁ, V. Podniková kultura, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá podnikovou kulturou v podniku. Je 

rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části 

se zaměřuji na výklad pojmů jako je podniková kultura, podniková 

identita a na další prvky s podnikovou kulturou spojené. Dále se věnuji 
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související oblasti etiky v podnikání. Praktická část obsahuje stručnou 

charakteristiku a především analýzu podnikové kultury společnosti 

Metaldyne Oslavany spol. s. r. o. Uvádím zde cíl mé práce, výzkumné 

otázky a hypotézy, na které bylo zodpovězeno prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

 

PELÁNOVÁ, J. Nezaměstnanost a její dopad na obyvatele ČR, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Stručný obsah: Obsahem této bakalářské práce je problematika 

nezaměstnanosti v České republice. V teoretické části práce je 

pozornost zaměřena na trh práce, míru nezaměstnanosti a druhy 

nezaměstnanosti. Následují rizikové skupiny nezaměstnaných, dopady 

nezaměstnanosti na jedince a státní politika zaměstnanosti. Praktická 

část práce je řešena pomocí dotazníkového šetření, jehož cílem bylo 

získat informace o nezaměstnaných a zjistit, jaký sociální dopad má na 

jedince nezaměstnanost. 

 

PELC, M. Systémy integrovaného managementu v podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce si klade za cíl provést identifikaci 

nebezpečí a analýzu rizik při vybrané činnosti realizace expozice 

v oblasti organizování výstav a veletrhů. Tento proces je navrhován s 

ohledem na jeho začlenění do konceptu managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. První část bakalářské práce se bude zabývat 

základními pojmy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Druhá část 

práce předkládá ucelený pohled na požadavky zvoleného systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Třetí část práce 

aplikuje metodiku pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik pro 

zvolený subsystém. Obsahuje konkrétní výstup analýzu rizik 

v prostředí výstavního pavilonu při realizaci veletržních expozic. 

 

PELKA, R. Zraňující agens protipěchotní munice a popis jeho působení na 
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člověka. Faktory a složky ranivého účinku., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Jan Kusák,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá ranivým agens protipěchotní munice a jeho 

působením na člověka.  Podrobněji se je rozebráno střelivo 

malorážových systémů a jak toto střelivo působí na organizmus 

člověka. V práci je dále klasifikováno jednoduché a komplikované 

střelné poranění a faktory a složky ranivého účinku. 

 

PETŘÍČKOVÁ, L. Rozpočty obcí, krajů a samosprávních celků v ČR, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozpočty obcí, krajů a územně 

samosprávních celků v České republice. Dále se práce zabývá tvorbou 

rozpočtů městyse Blížkovice v letech 2010 – 2014, srovnává příjmy a 

výdaje a poukazuje na finanční hospodaření městyse Blížkovice. Cílem 

této práce je na základě analýz rozpočtů zhodnotit finanční 

hospodaření městyse Blížkovice v letech 2010 – 2014. 

 

PLÍHALOVÁ, D. Projekt založení gastronomického podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Pavla Kubová   

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského 

plánu pro založení gastronomického podniku – kavárny. Práce sestává 

ze dvou částí. První část obsahuje teoretické informace o podnikání a 

podnikatelském plánu obecně. Druhá část je tvořena jednotlivými body 

podnikatelského plánu pro konkrétní kavárnu. 

 

POKOROVÁ, H. Prodejní strategie ve vybraném podniku, Liberec, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce je zaměřená na prodejní strategie 
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podniku a následnou analýzu společnosti D. I. C. a.s. Teoretická část se 

zabývá základními pojmy jako teoretickými před-poklady 

strategického vedení podniku. Praktická část se zaměřuje na primární 

strategii firmy a dodatečné výstupy z dotazníků. 

 

POLOVÁ, M. Krizové řízení Jihomoravského kraje, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá teoretickým popsáním krizového řízení a 

pojmů s ním souvisejících, obecnou charakteristiku Jihomoravského 

kraje, organizací krizového řízení v tomto kraji a analýzou 

Integrovaného záchranného systému. Poslední část se zabývá 

traumatologickým plánem, který je důležité při vzniku mimořádné 

události. Teoretická část je zaměřena na vznik a obsah 

traumatologického plánu, aktivaci traumatologického plánu 

v přednemocniční etapě. V praktické části se zaměřuji na rozvržení 

jednotlivých míst při vzniku mimořádné události, třídění raněných a na 

taktická cvičení Jihomoravského kraje v roce 2012. 

 

POSPÍŠILOVÁ, Š. Ochrana osobnosti, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Oponent: Mgr. Jiří Tuza,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá ochranou osobnosti, zejména z pohledu 

osobnostního práva. Nejvíce se zaměřuje na právo na tělesnou 

integritu, osobní svobodu, právo na jméno, právo na čest a lidskou 

důstojnost, osobní soukromí apod. 

 

POTRUSILOVÁ, M. Podniková kultura, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Moje Bakalářská práce je zaměřena na podnikovou kulturu 

firmy Potrusil s.r.o. V první části práce se věnuji teoretickým 

přístupům v oblasti podnikové kultury. V druhé části pak přiblížím 



90 
 

současný stav podnikové kultury firmy. Dále se zaměřím na analýzu 

etického prostředí ve firmě a v poslední části na samotné sestavení 

doporučení pro podnik. 

 

PROCHÁZKOVÁ, M. Spotřebitelské úvěry, Liberec, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá bankovními úvěry, jejich členěním a 

úvěrovému procesu. Samostatná kapitola je věnována spotřebitelským 

úvěrům a zejména rozdílům mezi poskytovateli bankovními a 

nebankovními. Na modelové situaci jsou porovnány nabídky 

spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů a srovnání výhod a 

nevýhod všech nabídek a je hledán optimální produkt. 

 

PRYCLOVÁ, N. Podnikatelský plán – soukromá mateřská škola, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro 

založení soukromé mateřské školy. Na základě zjištěných skutečností 

je sestaven podnikatelský plán, který se zaměřuje na realizaci daného 

plánu.  Součástí bakalářské práce je marketingový, finanční a 

organizační plán a analýza dotazníkového řešení, který udává jakým 

směrem by měl záměr směřovat. 

 

PŘIBIL, K. Odborníci a znalci v trestním řízení., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá významem odborníků, znalcůa tlumočníkův 

procesu znaleckého dokazování. Sleduje právní legislativu, upravující 

práci těchto expertů, významnou úlohu zastávají odborná pracoviště 

kriminalistické a technické expertízy. 

 

PŘICHYSTALOVÁ, Z. Řízení lidských zdrojů v organizaci., Brno, 2014, 
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Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Pavla Kubová   

Stručný obsah: Tato bakalářská práce podává informace z oblasti řízení 

lidských zdrojů. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se 

zabývá pojmy, vývojem řízení lidských zdrojů a jednotlivými 

personálními činnostmi, které jsou stručně popsány. Praktická část se 

týká konkrétního podniku Minerva Boskovice, a.s. Nejprve obsahuje 

charakteristiku podniku, poté analyzování jednotlivých personálních 

činností. Cílem praktické části je nalezení možných úskalí 

v personálních činnostech a návrh k opatření. 

 

RADOVÁ, J. Právní aspekty zániku pracovního poměru., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Hana Gutová,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá problematikou zániku pracovního poměru 

dle aktuální legislativy ČR. Zaměřuje se na jednotlivé formy zániku a 

porovnání zániku pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak 

ze strany zaměstnance. 

 

RAJCHERT, A. Příčiny a průběh hypoteční krize v USA a její dopady na 

ekonomiky EU, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce, kterou držíte v rukou, pojednává 

o novodobé hypoteční krizi ve Spojených státech amerických, která 

přerostla v krizi celosvětovou, a jejích dopadech na jednotlivé 

ekonomiky Evropské unie. V úvodu práce je uvedena základní 

charakteristika různých druhů finančních krizí, rovněž stručná historie 

a popis Velké hospodářské krize. Následuje popsání příčin a také 

průběhu zmiňované hypoteční krize v USA. Tato krize ovlivnila 

celosvětovou ekonomiku, těmto dopadům, konkrétně dopadům na 

vybrané evropské ekonomiky, se následně práce věnuje. A to včetně 

dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, do kterých je 
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zahrnuta analýza firemních bankrotů. 

 

RAJNIC, K. Strategie rozvoje organizace, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: - strategická analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia – 

na základe vplyvov vonkajšieho a vnútorného prostredia odvodené 

poslanie, vízia a dlhodobé ciele – vybraná jedna generická stratégia, 

postupy ako ju realizovať 

 

RAKOVECKÁ, I. Proces udělování státního občanství, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o státním občanství, co vůbec 

tento pojem znamená, význam státního občanství a jeho dopad na 

občana, jako jedince žijícího na území daného státu. Důkladně se 

rozebírají jednotlivé způsoby, na základě kterých lze nabýt nebo 

pozbýt státní občanství. Hlavním cílem mé Bc. práce bylo poukázat na 

hluboký význam mezi jednotlivcem a státem, jehož je občanem na 

jedné straně, dále na jednotlivce – přistěhovalce, které z různých 

důvodů pobývají na území ČR a usiluji o nabýti občanství České 

republiky způsobem udělení na straně druhé,   popisují složitou a 

zdánlivě náročnou cestu v procesu o udělení státního občanství, kde 

jednotlivé žadatele nemají ani zdaleka rovné postavení a podmínky ve 

správném řízení o udělení státního občanství, jako například občane 

EU oproti občanům třetích zemí. Zajímavostí je srovnání České 

republiky a její dost nekompromisní pohled na problematiku o udělení 

občanství versus jiné státy EU a jejích přístup a postoj k udělování 

státního občanství cizincům, jak se liší počty udělených občanství 

v jednotlivých státech. Velký a důraz je kladen na novou 

právní legislativu ČR, která je účinná od ledna letošního roku. 

Porovnává a hodnotí dosavadní právní úpravu a nový zákona o státním 

občanství, který ještě více zpřísňuje podmínky, na základě kterých se 

uděluje státní občanství.  Jaké jsou přínosy nového zákona, jeho klady 
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a zápory. 

 

RATISLAVOVÁ, I. Podstata organizovaného zločinu, trendy jeho vývoje., 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: Ing. Jan Kyselák,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce pojednává o významu pojmu organizovaný 

zločin, jeho vzniku a vývoji, zločineckých organizacích a aktivitách 

organizovaného zločinu. Obsahuje kapitoly věnující se českému 

organizovanému zločinu a evropskému podsvětí. Dále obsahuje 

dotazníkovou část, a také vlastní úvahu nad řešením tohoto tématu. 

 

ROJOVSKÁ, L. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Hlavním cílem bakalářské práce je založení cestovní 

kanceláře DarkTour, s.r.o. Práce se zabývá cestovním ruchem, 

marketingovým výzkumem, analyzuje vnitřní a vnější prostředí 

podniku, navrhuje podnikatelský plán a navrhuje zájezdy cestovní 

kanceláře. 

 

ROSENKRANZ, J. Řízení rizik BOZP ve firmě T-Mobile CZ,a.s., Liberec, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Stručný obsah: Tématem této bakalářské práce je řízení bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví ve společnosti T-Mobile Česká republika, a. s. První 

část se zabývá obecně vymezením, charakteristikou a podporou BOZP, 

a to jak legislativní, tak institucionální. Druhá část je věnována analýze 

řízení rizik v organizaci T-Mobile Česká republika, a. s., včetně jeho 

zhodnocení a doporučení pro další rozvoj. 

 

POSPÍŠILOVÁ, L. Analýza finanční situace podniku a predikce finančního 

zdraví, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 
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Oponent: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Stručný obsah: Práce se zabývá finanční analýzou a její aplikací na podnik T. 

E. S., s. r. o. Na základě výpočtů vybraných metod byla zjištěna 

finanční situace podniku a navržena opatření, která povedou ke 

zlepšení finanční situace. 

 

ROŠKO, V. Hypoteční úvěry v České republice, Liberec, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Cílem práce je po teoretické a praktické stránce analyzovat 

hypoteční trh České republiky s důrazem financování bydlení. Mezi 

parciální cíle bakalářské práce patří: analýza historického vývoje 

hypotečního trhu a vývojové tendence v České republice; popis 

postupu zpracování žádosti o hypoteční úvěr; analýza hypotečních 

úvěru ve čtyřech vybraných bankách; na základě finančních propočtů 

zanalyzování efektivnosti hypotečního financování z pohledu žadatele 

a to s důrazem na financování bydlení 

 

ROZKOŠNÁ, D. Řízení lidských zdrojů v organizaci., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce je analýza řízení lidských zdrojů ve 

společnosti  Okula-očko, s.r.o. se  zaměřením na orientaci nových 

zaměstnanců. Dalším z cílů je vyhodnotit, zda-li stávající  proces této 

oblasti řízení lidských zdrojů, který je ve společnosti v současnosti 

nastaven  a využíván,  vyhovuje jejím současným potřebám a 

navrhnout možné metody ke zlepšení.  

 

 

ŘEPKA, A. Rozvoj organizační struktury podniku., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce ?Rozvoj organizační struktury 
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podniku? je analýza stávající organizační struktury podniku 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a její zhodnocení. V první části práce jsou 

za pomoci odborné literatury popsány jednotlivé druhy, výhody a 

nevýhody organizačních struktur, jejich prvky a faktory, které je 

ovlivňují. Tyto teoretické poznatky jsou podkladem pro práci 

v praktické rovině. Druhá část je pak zaměřena na analýzu současné 

organizační struktury podniku, určení problémových míst a návrhy 

jejich řešení. 

 

ŘÍHOVÁ, D. Trh spotřebitelských úvěrů a zadlužování domácností v České 

republice, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá trhem spotřebitelských úvěrů a 

s tím souvisejícím zadlužováním domácností v České republice. První 

kapitoly vymezují spotřebitelský úvěr a legislativu s ním spojenou. 

Následuje analýza pěti vybraných spotřebitelských úvěrů a jejich 

komparace. Na základě zjištěných skutečností obsahuje bakalářská 

práce výběr optimálního produktu. Následuje analýza zadluženosti 

domácností v České republice a návrh řešení problematiky 

zadluženosti domácností v České republice. 

 

SABOL, A. Úvěry pro malé a střední podnikatele, Liberec, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Předmětem práce ?Úvěry pro malé a střední podnikatele? je 

vymezením základních teoretických východisek, v souladu se 

zhodnocením současné situací na poli malých a středních podnikatelů. 

Úvod práce je zaměřen na stanovení jejího cíle a zaměřuje se na 

obecné informace směřující k problematice. Dále jsou definovány 

základní pojmy týkající se problematiky, zejména pak stanovení 

možností financování. Na základě zjištěných skutečností, které jsou 

přiblíženy v praktické části práce a aplikovány do praxe, jsou navržena 

doporučení vztahující se k vhodnému výběru bankovní či nebankovní 
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instituce v případě volby financování malého a středního podnikání 

touto cestou. Závěr práce hodnotí výsledky práce. 

 

SALCBURGEROVÁ, P. Krizové plánování v obcích s rozšířenou 

působností a v malých obcích., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá krizovým plánováním v obcích 

s rozšířenou působností a je zaměřená konkrétně na krizové plánování 

v obci s rozšířenou působností Šumperk, dále popisuje základy 

krizového plánování na Slovensku a komparace se závěry pro Českou 

republiku. 

 

SEDLÁČEK, J. Problematika deficitu státního rozpočtu České republiky, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce je problematika deficitu státního 

rozpočtu ČR? je deficit pojatý jak z hlediska teorie, tak i jeho 

skutečného vývoje v České republice. Cílem této práce je sledování 

vývoje deficitu státního rozpočtu ČR včetně odhalení příčin, presentace 

návrhů a kroků směřujících k odstranění příčin deficitu státního 

rozpočtu. První část práce je zaměřena na teoretický popis soustavy 

veřejných financí. Ve druhé části je charakterizován deficit státního 

rozpočtu a popsány pojmy financování deficitu a státní dluh. Dále je 

analyzován deficit státního rozpočtu v letech 1993 – 2012. Na základě 

analýzy jsou v další části práce odhalovány příčiny deficitů. V poslední 

části práce jsou navrhována řešení deficitu státního rozpočtu. 

 

SEDLÁČEK, D. Ochrana osobnosti, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá ochranou osobnosti v novém českém 

občanském zákoníku ve srovnání s úpravou občanského zákoníku 
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z roku 1964. Současně se zabývá analýzou základních předpokladů a 

hodnotových východisek, které hrály rozhodující roli při tvorbě nové 

právní úpravy. Na základě zjištěných skutečností obsahuje práce 

hodnocení pozitiv, negativ a nových možností, které jsou shledávány i 

z pohledu právních autorit a příslušných komentářů. Nakonec práce 

přináší možný náhled na vliv ochrany osobnosti v daňovém systému. 

 

SEĎOVÁ, V. Bezpečnostní systém státu a jeho vliv na činnost kritické 

infrastruktury ČR., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá bezpečnostním systémem státu a jeho vlivu 

na činnost kritické infrastruktury ČR. Prvky bezpečnostního systému a 

kritické infrastruktury, základní legislativou mezi oba systémy a 

dalšími vazbami ovlivňující bezpečnostní systém a kritickou 

infrastrukturou. A poukazuje i na informovanost obyvatelstva co se 

týká mimořádné události. 

 

SEKANINA, M. Využití ukazatelů zisku a cash flow při finančním řízení 

živnostníka, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce je zaměřena na podnikání živnostníka a využití 

ukazatelů zisku a cash flow při finančním řízení. Snahou je ukázat, jak 

může finanční analýza zhodnotit hospodaření podniku a jak je možné 

za její pomoci vyvodit závěry. 

 

SEVERINOVÁ, L. Investice podílových fondů do rozvojových zemí, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Bartůňková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá kolektivním investováním, jeho legislativní 

úpravou, analýzou faktorů při výběru podílového fondu. Cílem práce je 

na základě analýzy inovativních forem investování a spoření navrhnout 
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efektivní zhodnocení finančních prostředků v případě investic do 

podílových fondů v rozvojových zemích. 

 

SEVEROVÁ, P. Ochrana spotřebitele, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Peter Markovič,  PhD. 

Stručný obsah: Bakalářská práce analyzuje problematiku ochrany 

spotřebitele a její právní úpravu. Sleduje její praktické provádění 

především z hlediska spotřebitele. Přitom se dotýká všech běžných 

vztahů mezi spotřebitelem a jeho partnery (dodavateli) a běžných 

rozporných situací i z hlediska  právní úpravy. K porovnání úrovně 

slouží příklady z praxe v Nizozemí. 

 

SCHOŘ, M. Systémy integrovaného managementu v podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce si klade za cíl popsat, zhodnotit a navrhnout 

nová řešení při zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Proces je navrhován na konkrétní společnost ČD a.s., 

na jeho začlenění do stávajícího systému bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. První část bakalářské práce popisuje OHSAS 18001 a 

zavádění systému dle normy v teoretické rovině. Druhá část práce 

předkládá implementaci systému OHSAS 18001 do prostředí 

společnosti ČD a.s. Na základě změn v systému předkládám osobní 

postřehy a návrhy k zlepšení. Příloha bakalářské práce obsahuje výběr 

z dokumentace společnosti vztahující se k zavádění systému a 

dotazníkovou část. 

 

SCHOŘ, D. Vývoj štátneho dlhu v ČR, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá vývojem státního dluhu České republiky 

v období let 1993 až 2013. Poskytuje přehled o problematice veřejných 
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rozpočtů, státního zadlužení, rozpočtových výdajů, správě a řízení 

státního dluhu a deficitního hospodaření státu. 

 

SCHÜLLEROVÁ, E. Kriminalita romského etnika, její příčiny a specifika., 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Jan Lukáš   

Oponent: JUDr. Vladislav Štefka   

Stručný obsah: Práce se zabývá historií Romů, než přišli do České republiky 

a základními informacemi o tomto obyvatelstvu, jejich agresivitou vůči 

majoritní společnosti. Především se zabývá kriminalitou Romů, jejími 

specifickými znaky a příčinami. Je zde hlavně poukázáno na romský 

organizovaný zločin, jeho praktiky a oblasti zájmu. 

 

SKLENÁŘOVÁ, S. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá motivací zaměstnanců v bezpečnostní 

organizaci. Bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců 

v bezpečnostní organizaci. Její obsah je rozdělen do dvou částí. 

V první teoretické části je popsána motivace z pohledu psychologie 

osobnosti. Druhá praktická část se specializuje na analýzu motivačního 

programu právě v konkrétní  bezpečnostní organizaci. 

 

SMOLA, J. Motivace pracovníků v organizaci, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato práce se zabývá problematikou motivování 

zaměstnanců. Popisem teoretických poznatků v oblasti motivace a 

následně v praktické části je popsána výchozí situace výrobního 

podniku, aplikované metody a zhodnocení dosažených výsledků. 

 

SMOLKOVÁ, P. Migrácia pracovnej sily a jej dopad na vývoj 

zamestnanosti v ČR, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

ekonomie.  
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Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tématem bakalářské práce je Migrace pracovní síly a její 

dopad na zaměstnanost v České republice se zaměřením na 

Mikroregion Uničovsko v Olomouckém kraji. V teoretické části jsou 

definovány základní pojmy a teoretická východiska pro empirickou 

část práce, tedy migrace, nezaměstnanost a její měření, politika 

zaměstnanosti, sociální a migrační politika v EU i České republice. 

Praktická část práce je zaměřena na průzkum migrace 

a nezaměstnanosti po vstupu naší země do EU se zaměřením na 

Mikroregion Uničovsko. Výsledky, zjištěné matematicko-statistickým 

vyhodnocením analyzovaných dokumentů, jsou znázorněné 

v tabulkách a grafech.  

 

SOUKUP, R. Podniková kultura, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  

Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou stavu bezpečnosti práce ve vybrané 

společnosti působící v oblasti distribuce energií. V teoretické části 

práce je pojednáno o podniku a řízení lidských zdrojů, včetně 

vymezení základních pojmů. Dále je v práci charakterizována 

podniková kultura a kultura bezpečnosti. 

 

SRNKOVÁ, G. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Alena Votoupalová   

Oponent: Ing. Olga Kubová   

Stručný obsah: Práca obsahuje analýzu lyžiarskeho strediska Skalka so 

zameraním na prilákanie zákazníkov do strediska hlavne v lete a 

v zime. Na prilákanie zákazníkov v lete som navrhla vybudovanie 

bobovej dráhy, požičiavanie bicyklov a bike park. V zime som navrhla 

organizovanie atraktívnych dní, ktoré by prilákali nielen nových 

lyžiarov ale aj tých, čo nelyžujú. 
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STOKLASOVÁ, T. Biologie a její využití v kriminalistice., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Roman Heinz,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Mgr. Josef Jager   

Stručný obsah: Práce se zabývá přiblížením současné problematiky 

kriminalistiky a biologie, která se v kriminalistice využívá, popisy 

metod, jednotlivé druhy stop a charakteristika nejvýznamnějších 

biologických materiálů. Dále popisuje původce stop, informace 

využitelné přímo z místa činu a také informace získané z laboratorních 

vyšetření a expertíz. 

 

STRELECKÁ, P. Vybudování lázní v Liptovskom Jáne, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Stručný obsah: Táto bakalárska práca sa zaoberá vybudovaním kúpeľov 

v obci Liptovský Ján. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. 

V teoretickej časti sú zahrnuté poznatky o kúpeľnom cestovnom ruchu, 

v ďalších kapitolách sú opísané dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na 

Slovensku, konkurenčné kúpele v oblasti, informácie o obci Liptovský 

Ján a zaujímavé atraktivity, ktoré sa nachádzajú v okolí tejto obce. 

Praktickú časť tvorí zhodnotenie kúpeľného cestovného ruchu 

v regióne Liptov, konkrétny návrh o vybudovaní kúpeľov v obci 

Liptovský Ján a porovnanie kúpeľov s konkurenčnými kúpeľmi 

pomocou marketingového mixu. 

 

STŘELCOVÁ, K. Lázeňský cestovní ruch v destinaci cestovního ruchu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem bakalářská práce je vytvoření animačního programu 

zaměřeného na indikaci dětská obezita v lázních Bludov. Celá práce je 

rozdělena do tří částí. V první části je popsána historie lázeňství, 

přírodní léčivé zdroje a indikační seznam. Druhá část popisuje dané 

lázeňské místo, a to lázně Bludov. Třetí část je věnována animacím. Je 

zde popsána historie, základní rozdělení animací a personální 
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zabezpečení. Dále je ve třetí části vytvořen podrobný čtyřtýdenní 

animační program, propagační letáky a kalkulace nákladů na animační 

program. 

 

 

SVOBODOVÁ, T. Vývoj nezaměstnanosti v ČR v posledních letech se 

zaměřením na Kraj Vysočina, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Pavla Kubová   

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a 

jejími dopady na obyvatele České republiky a zvláště pak na obyvatele 

Kraje Vysočina. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s trhem 

práce, nezaměstnaností,  jejími důsledky a politikou zaměstnanosti. 

Praktická část práce je zaměřena na nezaměstnanost v Kraji Vysočina. 

Součástí tohoto oddílu je i průzkum prováděný dotazníkovou metodou, 

na jehož základě byly potvrzeny nebo vyvráceny předem stanovené 

hypotézy a také vlastní doporučení pro praxi. 

 

SÝKOROVÁ, I. Získávání a výběr pracovníků v Československé obchodní 

bance, a.s., Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: RNDr. Jana Přívratská,  CSc. 

Stručný obsah: Práce popisuje jednotlivé kroky procesu získávání a výběru 

pracovníků v Československé obchodní bance, a.s. Teoretická část je 

zaměřena na základní pojmy, personální činnosti, charakteristiku 

ČSOB a analýzu vybraných programů. Praktická část je zaměřena na 

realizaci získávání a výběru pracovníků, analyzuje referenční program 

a srovnává mikroregion Jičín s ostatními pobočkami. Na závěr je 

provedeno zhodnocení a navržena opatření. 

 

ŠEDÁ, K. Obchodní politika vybraného subjektu poskytujícího služby 

v cestovním ruchu, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  
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Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Olga Kubová   

Stručný obsah: Práce se zabývá obchodní politikou dvou úspěšných 

kongresových hotelů. Zvolenými hotely jsou BEST WESTERN 

PREMIER Hotel International Brno a Hotel Kurdějov. Oba hotely jsou 

na špičkové úrovni a nabízí kvalitní služby. Liší se však několika 

aspekty, které chci v práci zdůraznit a srovnávat. 

Cílem bakalářské práce je objektivně popsat aktuální situace obou hotelů se 

zaměřením na obchodní politiku a jednotlivé prvky marketingového 

mixu. Hlavním cílem má být návrh, na základě zjištěných skutečností, 

pro zefektivnění obchodní politiky obou hotelů, a to jak ve vztahu 

k dodavatelům, tak i zákazníkům, včetně určení cílové skupiny. První 

část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům. Objasňuje 

čtenáři odbornou problematiku za pomocí literárních zdrojů. V další 

části je analýza současného stavu obchodní politiky a marketingového 

mixu hotelů. Poslední část bakalářské práce je věnována návrhům na 

změnu a doplnění stávajícího stavu. 

 

ŠENKOVÁ, P. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce "Návrh na zlepšení marketingových 

činností podniku ALLIUM AGRO s. r. o." je analýza současného stavu 

marketingových činností společnosti ALLIUM AGRO s. r. o. 

v porovnání s konkurencí a následné doporučení řešení zjištěných 

nedostatků. První část tvoří teoretická východiska marketingu a jejich 

popis. V druhé části je představená společnost ALLIUM AGRO s. r. o. 

Následně jsou aplikovány některé marketingové analýzy. Třetí část je 

zaměřena na návrhy a doporučení, které by měly společnosti pomoci 

k dosažení stanovených cílů. 

 

ŠIMÁNEK, E. Systém managementu BOZP dle vybrané specifikace 

v podmínkách vybraného podniku, Liberec, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 
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Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Práce se zabývá kriteriální analýzou systému řízení 

v podniku, kdy jako kritérium byl zvolen mezinárodně uznávaný 

standard OHSAS 18001. Na základě zjištěných skutečností obsahuje 

návrhy na doplnění nových prvků a procesů v systému řízení BOZP 

anebo úpravu prvků a procesů stávajících. 

 

ŠIMKOVÁ, M. Zavedení nového produktu v podniku cestovního ruchu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Olga Kubová   

Stručný obsah: Práce se zabývá navržením nového produktu pro Wellness 

Hotel Bahenec, který by nabídl rodinám s dětmi možnost využití 

služby hlídání dětí zvané babysitting. Je uveden popis  

a okolí hotelu, nabídky a možnosti k využití volného času. Formou 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, v jakém rozsahu by respondenti 

měli o využití služeb babysitting zájem. Na základě zjištěných 

informací je navržen a sestaven balíček služeb pro rodiny s dětmi 

nabízející mimo jiné Originální pivní lázeň BBB a zajištění služeb 

babysitting.  

 

 

ŠKORPÍKOVÁ, A. Migrace pracovní síly a její dopad na vývoj 

zaměstnanosti v ČR, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá porovnáním zaměstnávání cizinců před a po 

vstupu do EU a vlivem migrace na trh práce v obou obdobích. Práce je 

rozdělena na teoretické vymezení migrace od devadesátých let do 

současnosti a část praktickou, v části teoretické jsou uvedena fakta a 

odborné pojmy charakterizující migraci. V praktické části je porovnání 

situace na trhu práce z hlediska zaměstnávání cizinců v období před a 

po vstupu do EU. 

 

ŠKRLA, M. Řízení lidských zdrojů v organizaci, Brno, 2014, Bakalářská 
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práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Cílem této práce je teoretické vysvětlení pojmů řízení 

lidských zdrojů, vzdělávání lidských zdrojů v organizaci a jejich 

praktické využití ve vybrané společnosti. V práci bude popsán proces 

vzdělávání zaměstnanců v mateřské společnosti a následně bude 

porovnán s modelem, který je praktikován u její dceřiné společnosti 

v zahraničí. Porovnání bude založeno na metodě SWOT analýzy. 

 

ŠLAPANSKÝ, Š. Motivace zaměstnanců ve vybraném podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá motivačními systémy v 

podnicích se zaměřením na odměňování a poskytování sociálních 

benefitů. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o motivaci, 

především o pracovní motivaci zaměstnanců. Dále je zde rozebrána 

problematika odměňování především ve formě zaměstnaneckých 

výhod. 

 

ŠMIDÁKOVÁ, M. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nástrojů marketingového mixu 

v podmínkách Vysoké školy Karla Engliše, a. s. a jejího okolí. Na 

základě zjištěných skutečností navrhuje v závěru práce opatření na 

podporu konkurenceschopnosti pro tento podnikatelský subjekt. 

 

ŠMÍDOVÁ, P. Vybrané aspekty ve vzdělávání zaměstnanců s ohledem na 

ekonomický přínos společnosti, Liberec, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Pavla Kubová   

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá systematickým firemním vzděláváním a jeho 
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vlivem na ekonomiku podniku. Cílem práce je dokázat, že cíleným a 

systematickým vzděláváním zaměstnanců je možné zvýšit profitabilitu 

společnosti bez nutnosti navýšit marži či snížit náklady. Pro potvrzení 

této hypotézy bylo využito spolupráce s lékárnou Alpha s.r.o., 

konkrétně s dvěma pobočkami. Projekt vzdělávání a zároveň výzkum 

proběhl v době od ledna do dubna roku 2013. Pro porovnání vývoje 

výkonnosti poboček bylo využito základních ekonomických ukazatelů. 

Projekt byl zaměřen na podporu prodeje privátní značky. 

 

ŠPAČEK, M. Kontrola kriminality., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Jan Lukáš   

Oponent: JUDr. Vladislav Štefka   

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kontroly 

kriminality, ve které se využívá mediace a probace, ukládání 

alternativních trestů a obecně prospěšné práce. Dále se věnuje 

důležitým pojmům v oblasti kontroly kriminality a v oblasti soudnictví. 

V bakalářské práci jsou dále specifikovány nejčastěji páchané trestné 

činnosti. Práce se zabývá preventivním opatřením státních organizací 

vůči delikventnímu chování a odpovědnosti za delikventní chování. 

Dále se ještě zabývá trestnými činy páchanými v České Republice. 

 

ŠPERKOVÁ, T. Podniková kultura, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky autorů 

zabývající se podnikovou kulturou a analyzuje podnikovou kulturu 

společnosti Česká pošta s. p. Na základě dotazníkového šetření byly 

odkryty nedostatky podnikové kultury společnosti Česká pošta s. p. a 

následně jsou podány návrhy opatření pro změnu. 

 

ŠTAFOVÁ, P. Ochrana spotřebitele, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 
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Stručný obsah: Práce se zabývá ochranou spotřebitele v České republice a 

v Evropské unii, také její právní ochranou a dozorovými orgány, které 

chrání spotřebitele. Vyhodnocení dotazníků respondentů zhodnotí, jak 

občané ČR vnímají úroveň problematiky Ochrany spotřebitele a na 

základě toho vyplynou opatření na zlepšení situace. 

 

ŠTĚŘÍK, R. Návrh na zlepšení marketingových činností podniku., Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nástrojů marketingového mixu 

v podmínkách společnosti Karel Nikl s.r.o. a jejího okolí. Na základě 

zjištěných skutečností navrhuje v závěru práce opatření na podporu 

prodeje pro tento podnikatelský subjekt. 

 

ŠTÍCHOVÁ, V. Personální práce ve vybrané organizaci v Libereckém kraji, 

Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Pavla Kubová   

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání 

zaměstnanců ve vybrané organizaci v Libereckém kraji, jejího okolí a 

rozborem faktorů působících na vzdělání zaměstnanců. Zaměřuje se na 

popis celého procesu vzdělávání a řeší nedostatky, které se vyskytují 

v této oblasti, prostřednictvím celistvého shrnutí problematiky 

vzdělávání. Práce obsahuje návrhy příslušných opatření směřující 

k zdokonalení a zkvalitnění systému vzdělávání a rozvoji dovedností a 

schopností pracovníků společnosti AB, s.r.o. 

 

ŠUBRT, J. Řízení lidských zdrojů v organizaci, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem mé práce je teoretické vysvětlení pojmu řízení 

lidských zdrojů, pochopení pojmu učící se organizace, její využití 

v praxi a následný praktický posudek. V této práci bych rád uvedl 

vypozorované výsledky z praktického využití pojmu učící se 
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organizace. 

 

ŠUDOMOVÁ, B. Biologie a její využití v kriminalistice., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Roman Heinz,  Ph.D. 

Oponent: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá významem analýzy DNA při objasňování 

trestné činnosti, způsobem provádění takovéto analýzy a možnostmi 

jejího užití vzhledem k zákonné úpravě. Na základě zjištěných 

skutečností obsahuje návrh právní úpravy a dalších možností využití 

kriminalistické genetické expertízy. 

 

ŠVANCAROVÁ, N. Studie proveditelnosti projektu, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Téma studie proveditelnosti, se zabývá obecnými informaci 

ohledně projektového managementu a hlavně projektů, životního cyklu 

projektů, jeho zrealizování, podmínek za jakých ho lze, či nelze 

uskutečnit. 

 

ŠVANDA, D. Podpora malých a středních podnikatelů státem v ČR, Brno, 

2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce je zaměřena na tématiku podpory 

podnikání v ČR. Věnuje se nejen na pojem podpory podnikání, ale i na 

organizace s nimi spojené. V teoretické části se zabývám základními 

pojmy a definicemi, na které pak navazuji v praktické části výzkumem 

veřejného mínění a analýzou konkrétního MSP s možností získat státní 

podporu. 

 

ŠVELÁŇOVÁ, R. Rozvoj obchodních aktivit podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 
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Stručný obsah: Práce se zabývá návrhem na zlepšení propagace firmy 

Latoň&Wieder. Rozbor současného stavu na základě analýz vnitřních a 

vnějších faktorů působících na podnik a zákazníky. Návrh konkrétních 

placených a neplacených prvků marketingové komunikace se 

zohledněním na finanční omezení dle zadání majitelů firmy. 

 

TESÁRKOVÁ, P. Vývoj sociálneho zabezpečenia a jeho dopad na 

obyvateľov ČR, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Bugri,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Milan Palát,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá vývojem sociálního zabezpečení v České 

republice, blíže je popsán systém státní sociální podpory. Dále se práce 

věnuje reformám v této oblasti a na příkladech výpočtu dávek ukazuje, 

jaký dopad měly na obyvatelstvo České republiky. 

 

TOMKOVÁ, P. Ženská kriminalita jako sociální jev., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: JUDr. Jan Lukáš   

Oponent: JUDr. Vladislav Štefka   

Stručný obsah: Bakalářská práce zpracovaná na téma ?Kriminalita žen jako 

sociální jev? stručně definuje pojmy spojené s ženskou kriminalitou, 

popisuje historii a  vývoj ženské kriminality. Hledá odpověď  na 

otázku, co ženy vede a čím mohou být ovlivněny k páchání trestné 

činnosti. Řeší specifika, která odlišují navzájem mužskou a ženskou 

kriminalitu. Snaží se objasnit systematiku a situaci v ženských 

věznicích v České republice. Práce se také věnuje prevenci a 

resocializačním programům, které ženám napomáhají předcházet 

kriminalitě nebo eliminovat recidivu. Práce je zakončena závěrem, kde 

jsou shrnuty zjištěné poznatky. 

 

TŘÍSKOVÁ, G. Evakuace obyvatelstva vybrané obce po vzniku mimořádné 

události., Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 
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Stručný obsah: Práce se zabývá evakuací obyvatelstva vybrané obce po 

vzniku mimořádné události. Obsahuje souhrn všech důležitých pojmů 

související s evakuací. Práce zahrnuje nejen aktuální problematiku 

evakuace, ale zmiňuje se zde i historie evakuace našeho státu. Zabývá 

se vybranou obcí, která se nachází v blízkosti jaderné elektrárny, díky 

které vznik mimořádné události může být pravděpodobnější než 

u kterékoli jiné obce.  Práce je doložená podrobným popisem, 

evakuace ve vybrané obci, který mi nabídl pan starosta. V této části je 

poukázáno nejen na možnost vzniku evakuace, ale na její průběh 

s následným řešením. V závěru práce jsem stručně popsala rady pro 

individuální pomoc jednotlivce, který bude nucen řešit mimořádnou 

událost s následkem evakuace. 

 

UHLIARIKOVÁ, L. Rozpočet obce, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Martin Pernica,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se v teoretické části zabývá charakteristikou obce, 

jejích orgánů a rozpočtem. Na základě teoretických poznatků, práce 

v praktické části analyzuje rozpočet obce Korouhev v letech 2012 a 

2013. Podrobně popisuje příjmy i výdaje v uvedených letech. V závěru 

práce je shrnutí, zda obec hospodaří správně. 

 

URBÁNKOVÁ, Z. Informační centra v cestovním ruchu, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová   

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analýzou významu turistických 

informačních center (TIC) pro cestovní ruch v okrese Břeclav. Dochází 

k zmapování náplně TIC, aktivity na podporu návštěvnosti, včetně 

nabídky služeb a propagace. V práci se zmiňuje o zažitých a 

stanovených minimálních standardech poskytovaných služeb TIC. 

Dále se popisuje význam institucí, které do cestovního ruchu zasahují. 

Tato práce si klade za cíl primární výzkum návštěvníků v TIC určitého 

regionu na základě vytvořeného dotazníku. Výsledkem výzkumu je 

získání informací, jak jsou návštěvníci spokojeni s poskytovanými 
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službami, kde sbírají informace, atd. Na závěr dochází k zhodnocení 

činnosti TIC v okrese Břeclav. 

 

VALOVÁ, H. Ekonomické dopady související s přijetím a úpravami v novém 

občanském zákoníku, Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Předmětem bakalářské práce jsou ekonomické dopady 

související s přijetím nového občanského zákoníku v oblasti dědictví. 

Část práce je zaměřena na historický vývoj, ze kterého čerpá i nová 

právní úprava občanského zákoníku. Součástí práce je vymezení 

základních pojmů v dědictví, právní důvody dědění, dědické řízení a 

porovnání staré a nové právní úpravy v dědictví. Následně pak 

konkrétní změny v novém občanském zákoníku, které se týkají 

dědického řízení a ekonomické dopady pro dědice. 

 

VÁŇA, L. Řízení komunikace v organizaci, Liberec, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá řízením komunikace v podniku, konkrétně 

společnosti SYNER, s.r.o., analýzou její interní i externí komunikace a 

jednotlivými formami těchto druhů komunikace. Na základě analýzy 

upozorňuje na některé dílčí nedostatky a navrhuje přístupy pro jejich 

zlepšení. 

 

VAVŘÍKOVÁ, M. Studie proveditelnosti projektu, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá studií proveditelnosti zavedení nového 

fotografického subjektu na trh. V první části práce se zabývám 

teoretickou stránkou studie proveditelnosti. V druhé části pak aplikuji 

poznatky a nabyté znalosti na praktický příklad zavedení nového 

fotografa a fotoateliéru. Náplní druhé části je zhodnotit 
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pravděpodobnost úspěchu na trhu. 

 

VENDL, J. Podnik a jeho podnikateľský plán, Brno, 2014, Bakalářská práce. 

VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského 

plánu, který bude využit k rozvoji pro již existující vinařství ZD 

Němčičky. 

Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých 

následuje analýza projektu pomocí stanovených metod. V poslední 

části je rozpracován navrhovaný postup pro úspěšné zavedení projektu 

včetně sestavení finančního plánu a jeho ekonomického vyhodnocení. 

 

VESELÁ, M. Systémy integrovaného managementu v podniku, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Stručný obsah: Práce popisuje implementací integrovaného systému řízení 

dle norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 22716 ve dvou 

společnostech, s rozdílným počtem zaměstnanců a různou kapacitou 

výroby, které se zabývají výrobou kosmetických prostředků a přínosem 

IMS v praxi. 

 

VILČÁK, M. Řízení, organizace a zajišťování péče o BOZP ve vybrané 

společnosti, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav 

managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Karina Mužáková,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Emil Svoboda,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Zejména seznámení s povinnostmi 

zaměstnavatele v této oblasti. Součástí práce je výčet legis-lativních 

požadavků, způsob analýzy rizikových faktorů a v závěru se práce 

věnuje analýze stavu BOZP ve vybrané společnosti, včetně návrhu na 

jeho zlepšení. 
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VLNOVÁ, A. Dopady rekodifikace soukromého práva na s.r.o., Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s., Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato práce "Dopady rekodifikace soukromého práva na 

s.r.o." pojednává o rozboru a zhodnocení právní úpravy společnosti s 

ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích, jenž 

nabyl účinnost dne 1.1.2014. V teoretické části bakalářské práce jsou 

popsány charakteristické rysy společnosti s ručením omezeným. 

Součástí práce je komparace staré a nové právní úpravy, zhodnocení 

pozitivních a negativních dopadů rekodifikace a také porovnání České 

republiky se sousedními zeměmi. 

 

VOJTKOVÁ, N. Rozhodování při výběru dodavatele pro ubytovací zařízení, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Marek Záboj,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Olga Kubová   

Stručný obsah: Práca sa zaoberá výberom dodávateľov a analýzou na trhu, 

ich okolia a konkurencie, rozborom faktorov pôsobiacich a 

vyhovujúcich pre hotelové zariadenia. Na základe zistených 

skutočností obsahuje práca vyhodnotenie najlepších dodávateľov a 

odporúčanie na zmenu alebo úpravu dodávateľov. 

 

VOJVODOVÁ, I. Studie proveditelnosti projektu, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním štúdie 

uskutočniteľnosti pre projekt výstavby agroturistického penziónu. 

Teoretická časť práce popisuje teoretické východiská k danej 

problematike a praktická časť pozostáva zo samotnej štúdie 

uskutočniteľnosti daného projektu. 

 

VOSTÁL, T. Návrh dohledového systému sítí zákazníků, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav informatiky.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. 
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Oponent: Ing. Lukáš Kypus   

Stručný obsah: Práce se zabývá návrhem co nejideálnějšího dohledového 

systému sítí zákazníků. A to  od výběru vhodného monitorovacího 

systému, přes výběr vhodných zaměstnanců a stanovení vhodných 

postupů řešení. 

 

VRŠECKÁ, L. Místní referendum jako nástroj nakládání s majetkem obce, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Filip Rigel,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá obecnou charakteristikou a zákonnou 

úpravou místního referenda v České republice. Obsahuje rozbor 

zákona o místním referendu s doplněním o vlastní postřehy. V další 

části jsou pak uvedeny příklady konaných místních referend v České 

republice. Referenda jsou vybrána podle zaměření na majetek obce. 

 

WEIGEL, M. Návrh inzertního portálu Hlidani.eu, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Dočkal,  CSc. 

Oponent: Ing. Ladislav Dobrovolský   

Stručný obsah: Práce se věnuje návrhu a vytvoření inzertního portálu 

zaměřujícího se na oblast hlídání, především dětí, ale i psů apod. 

Nejprve shrnuje teoretické poznatky, které byly při řešení této 

problematiky využity. Následně ukazuje samotné řešení, které zahrnuje 

analýzu a hodnocení konkurenčních řešení, návrh databázové 

struktury, programování a následné spuštění projektu. Práce se také 

zabývá možným ekonomickým zhodnocením tohoto projektu. 

 

ZAJÍČKOVÁ, D. Přechod vlastnického práva podle NOZ, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: JUDr. Dana Zapletalová,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku 

vlastnického práva, způsoby jeho nabytí, omezení nebo zániku. 

Podrobněji se věnuje také dědickému právu, jako jednomu ze způsobů 

nabytí vlastnictví. Obě tyto oblasti věcných práv jsou zde porovnány 
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podle nové a staré úpravy občanského zákoníku. 

 

ZEISELOVÁ, L. Zvláštní forma cestovního ruchu, Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: Ing. Olga Kubová   

Oponent: Mgr. Barbora Novotná Březovská,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá popisem všech Alpských průsmyků v daných 

destinacích. Cílem práce je představení nejkrásnějších a 

nejzajímavějších komunikací světa a zpracování připraveného 

dotazníku s orientací na ?moto? cestování. V první části jsou popsány 

světové průsmyky ve státech Evropy, Ameriky a Asie tzn. jejich délka, 

sklon vozovky, historie, přírodní krása kolem. Druhou částí práce je 

zpracování dotazníku na téma ?moto? turistika. Získané údaje jsou 

zpracovány a vyhodnoceny. 

 

ZOUFALÁ, M. Prostředky individuální ochrany člověka proti působení 

kineticko-energetických střel a střepin zavedené ve výzbroji 

ozbrojených bezpečnostních sborů (OBS)., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Ludvík Juříček,  Ph.D. 

Oponent: prof. Ing. Jan Kusák,  CSc. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou ozbrojených 

bezpečnostních sborů a prostředky, kterými se zvyšuje balistická 

odolnost a ochrana. Je zde zakomponována i ranivá balistika, která 

s touto problematikou úzce souvisí. Práce je doplněna o srovnání mezi 

jednotlivými normami, které jsou základním prvkem při konstruování 

balistických ochran. Práce také rozebírá jednotlivé materiály, ze 

kterých jsou balistické ochrany vyráběny. 

 

ZOUHAROVÁ, K. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka, Brno, 2014, 

Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Tuza,  Ph.D. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá problematikou insolvenčního 

řízení z pohledu dlužníka. Teoretická část je věnována vymezení 

základních pojmů, které se v insolvenčním řízení užívají a jeho 
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postupy. Praktická část práce je zaměřena především na smyšlené 

právnické osoby, na které byl prohlášen úpadek, ale zatím nebylo 

rozhodnuto o jeho řešení. V řešení úpadku jsou hledány možné 

způsoby, jak zachránit danou společnost před insolvenčním řízením. 

 

ZRNOVÁ, J. Zvládání mimořádné události  obcí., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav bezpečnosti.  

Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Zahradníček,  CSc. 

Oponent: doc. Ing. Rudolf Horák,  CSc. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce popisuje funkci veřejné správy při 

ochraně obyvatelstva v případě mimořádné události. V teoretické části 

je popsáno zákonné vymezení, funkci veřejné správy, integrovaný 

záchranný systém, havarijní a krizové plánování, plán krizové 

připravenosti a působnost orgánů. V praktické části je provedena 

analýza havarijního plánu firmy Narex s.r.o. 

 

Zsámbokiová, M. Rozpočet obce, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá rozpočtem obce, rozpočtovým 

procesem, rozpočtovou skladbou a především druhy příjmů a výdajů 

rozpočtu. V praktické části práce je věnován prostor převážně rozpočtu 

obce Křižany, konkrétním příjmům a výdajům obce. Je v ní uvedeno 

z jakých oblastí obec získává prostředky pro financování svých potřeb 

a do jakých oblastí tyto prostředky investuje, pokud stačí její příjmy na 

pokrytí výdajů nebo zda hospodaří s deficitem. 

 

ZUZÁNKOVÁ, E. Analýza nezaměstnanosti v České republice se 

zaměřením na absolventy, Liberec, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, 

a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: Ing. Svatava Tesařová,  CSc. 

Oponent: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík,  Ph.D. 

Stručný obsah: Práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti absolventů. 

Teoretická část je věnována obecné charakteristice nezaměstnanosti a 

absolventů. Praktická část je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti 
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absolventů v České republice a v okrese Semily v letech 2001-2011. 

V rámci analýzy bude zjištěno, jaký vliv měla ekonomická krize v roce 

2008 na vývoj počtu nezaměstnaných absolventů a které obory patří 

k oborům s nejvyššími počty nezaměstnaných absolventů evidovaných 

na úřadech práce. 

 

ZVOLÁNKOVÁ, A. Konkurenceschopnost firem ve vybraném regionu, 

Brno, 2014, Bakalářská práce. VŠKE, a.s.,  Ústav ekonomie.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Jiří Koleňák,  Ph.D., MBA 

Stručný obsah: Bakalářská práce se zabývá analyzováním konkurenčního 

prostředí společnosti Wotan Forest, a.s. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. V teoretické části rozebírá analýzy 

všeobecně. V praktické části je aplikuje na společnost Wotan Forest, 

a.s.. V bakalářské práci jsou použity tyto analýzy: PEST analýza, 

Porterova analýza pěti sil, analýza hodnotového řetězce a SWOT 

analýza. V závěru jsou popsány návrhy ke zlepšení pozice společnosti 

na trhu. 

 

ŽELEZNÁ, L. Řízení lidských zdrojů v organizaci., Brno, 2014, Bakalářská 

práce. VŠKE, a.s.,  Ústav managementu.  

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Komárek,  CSc. 

Oponent: Ing. Lucie Koleňáková,  Ph.D. 

Stručný obsah: Tato bakalářská práce je věnována oblastem řízení lidských 

zdrojů v organizaci MBI s.r.o. V první polovině své práce jsem se 

zaměřila na definování funkcí personalistiky. Pozornost byla věnována 

klíčovým prvkům, mezi které patří analýza pracovních míst, personální 

plánování, získávání, výběr a přijímání pracovníků, hodnocení 

pracovníků, rozmisťování pracovníků, odměňování pracovníků, rozvoj 

kvalifikace pracovníků, pracovní vztahy a péče o pracovníky. V druhé 

polovině práce jsem se zaměřila na analýzu personální praxe v MBI 

s.r.o. a vyhodnocení závěrů z analýzy a na závěr jsou navrhnuta možná 

řešení zjištěných nedostatků a zvýšení účinnosti řízení lidských zdrojů. 

 

ŽIŽKOVÁ, P. Strategická analýza podniku, Návrh podnikové strategie, 

Hodnocení konkurenceschopnosti firmy, Brno, 2014, Bakalářská práce. 
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VŠKE, a.s.,  Ústav práva.  

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stefanovová,  Ph.D. 

Oponent: Ing. Andrea Kobík Valihorová,  Ph.D. 

Stručný obsah: Cílem bakalářské práce "Strategická analýza podniku, Návrh 

podnikové strategie, Hodnocení konkurenceschopnosti firmy" 

s podnázvem "Strategická analýza podniku  zhodnocení nové 

investiční strategie ve společnosti Biocel Paskov, a. s." je provedení 

analýzy podniku Biocel Paskov, a. s. a vliv mateřské firmy Lenzing, 

která investovala do modernizace závodu v Paskově. Jako další cíl 

jsem si stanovila komparaci způsobu bělení vyráběné chemické neboli 

viskózové buničiny. Teoretická část pojednává o základním členění 

prostředí podniku, akciové společnosti, strategiích, které slouží 

k rozpoznání prostředí podniku. V praktické části je podnik představen 

a analyzován. V závěru jsou stanoveny možné návrhy a doporučení. 

 

 

 


