
    
  
    

    

 

OPATŘENÍ DĚKANKY EF č. 178/2020 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v 
doktorském studijním programu v akademickém roce 2020/2021 

23. 1. 2020 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

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

a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) a dále platného Statutu Jihočeské univerzity vyhla-
šuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním pro-
gramu Ekonomika a management, v oboru 6208V 097 Řízení a ekonomika podniku na Ekono-
mické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021 s ná-
stupem do studia od 1. 9. 2020. 

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

3) Toto opatření bylo, v souladu se zákonem, schváleno Akademickým senátem EF JU  
dne 22. 1. 2020. 
 

Článek 2 
Přihlášení ke studiu 

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

dijního programu, studijního oboru a formy studia (prezenční nebo kombinovaná) a vybraného 
rámcového tématu disertační práce ze seznamu schváleného pro příslušný akademický rok 
Oborovou radou doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku.  Seznam rámco-
vých témat disertačních prací doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku pro 
akademický rok 2020/2021 je zveřejněn na internetových stránkách Oddělení vědy a výzkumu 
EF JU v sekci doktorské studium. 
 

2) Termín pro podání přihlášky je do 31. 5. 2020. Přihlášky ke studiu je nutné podávat formou 
elektronické přihlášky dostupné z www: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html 
Uchazeč je zároveň povinen podat přihlášku i na tiskopisech “Přihláška k doktorskému studiu v 
akademickém roce 2020/2021” (viz příloha 1 tohoto opatření) poštou nebo prostřednictvím 
podatelny JU na adresu: 
Oddělení vědy a výzkumu 
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích 
Studentská 13 
370 05  České Budějovice 
V přihlášce musí být vyplněno rámcové téma disertační práce a jméno školitele ze seznamu 
uvedeného v příloze 2 tohoto Opatření. Rozhodujícím datem je datum poštovního podání. 
 

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

banky: 0300, VS: 6020112, KS: 0379, SS: rodné číslo uchazeče. 
b) Uchazeč, který neuhradí do 31. 5. 2020 složenkou nebo doloženým bankovním převodem 

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

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html


    
  
    

    

 

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

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

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

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

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

 
Článek 3 

Přijímací zkouška 
 

1) Řádný termín přijímací zkoušky je stanoven na: 
- 17. 6. 2020 pro anglický doktorský studijní program; 
- 18. 6. 2020 pro český doktorský studijní program. 
Termín je sdělen písemně každému uchazeči o studium spolu s dalšími informacemi o přijímací 
zkoušce a potvrzením o přijetí přihlášky ke studiu. 

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

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

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

práce; 
d) znalost odborného anglického jazyka. 

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

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

Článek 4 
Výsledek přijímacího řízení 

 
1) Komise pro přijímací zkoušky vyhotovuje protokol o přijímacích zkouškách. Součástí protokolu 

je návrh děkanovi fakulty na přijetí/nepřijetí uchazečů. 
2) O přijetí ke studiu DSP rozhoduje děkan na základě návrhu komise pro přijímací zkoušky. 



    
  
    

    

 

3) Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, 
nebo předat žádost k rozhodnutí rektorovi. 

4) Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů do českého doktorského studijního pro-
gramu je 15 studentů. 

5) Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů do anglického doktorského studijního 
programu je 10 studentů.  

 
 
 
 
 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
 
      děkanka Ekonomické fakulty 
 
Přílohy: 
 
1) Přihláška k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021 
2) Návrh rámcových témat disertačních prací pro akademický rok 2020/2021 



     
               doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

             děkanka Ekonomické fakulty 
                 dean of the Faculty of Economics 

 
 

Studentská 13   370 05 České Budějovice, Česká republika  T/+420 387 772 493  E/mmatejckova@ef.jcu.cz 
 

Příloha č. 1 Opatření děkana č. 178/2020 

 

Přihláška k doktorskému studiu
v akademickém roce 2020/2021

Studijní doktorský program: Ekonomika a management

Studijní obor: 6208V 097 Řízení a ekonomika podniku

Forma studia (prezenční nebo kombinovaná):

Rámcové téma disertační práce1:  
 

Školitel1: 
 
Konzultant: 
 

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

 

 Příjmení:   Rodné příjmení: 

 Jméno:   Titul: 

 Národnost:  Státní příslušnost:

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

 

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

 

 
 Adresa  
 trvalého 
 bydliště: 
 

 ulice, č. domu: 

 obec: 

 okres:                                                   

 PSČ: 
 

 

 
Adresa pro 
korespon‐
denci3 
 

 ulice, č. domu: 

 obec: 

 okres:                                                   

                                                           
1 podle přílohy 2 opatření děkana EF č. 178/2020 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu v akademickém roce 2020/2021“ 
2 podle čl. 3 odst. 2 Opatření děkana EF č. 178/2020 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu v akademickém roce 2020/2021“. Vyplňuje oddělení pro vědu a výzkum EF JU 
3 vyplňuje se, pokud je adresa jiná než adresa trvalého bydliště. 



     
               doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

             děkanka Ekonomické fakulty 
                 dean of the Faculty of Economics 

 

Studentská 13   370 05 České Budějovice, Česká republika  T/+420 387 772 493  E/mmatejckova@ef.jcu.cz 
 

 PSČ: 
 

 

Telefon: 
   

E – mail:
 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání:  
 
 

Dosažený vysokoškolský titul:  

 Název a adresa školy:  
 
 
 
 

 Fakulta:  

 Studijní program:  

 Studijní obor:   

 Téma diplomové práce:  
 

 Datum vykonání SZZ:    Počet let praxe v oboru:

 

Současné zaměstnání: 
 
 

Adresa: 
 
  

 

 Jazykové znalosti: 

 Aktivně: 
 
 
 

Pasivně:
 
 
 

 

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

 

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

    

Přílohy podle článku 2, odst. 4 opatření děkana EF č. 178/2020 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2020/2021“: 
a) doklad  o  absolvování  magisterského,  nebo  navazujícího  magisterského  studia  vysoké  školy  (diplom  a 

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

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

 

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



2. Příloha č. 2 Opatření děkana č. 178/2020 

 
Návrh rámcových témat disertačních prací pro akademický rok 2020/2021 
 
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.  
 
Metody výpočtu value at risk a jejich aplikace na akciový trh.  
Cílem práce je porovnat různé metody výpočtu value at risk – hodnoty v riziku. Popsat jejich využití 
v bankovním sektoru a popsat jaký vliv hrál value at risk v období před krizí a během krize. Dalším cílem 
je zvolené metody použít pro vybrané podnikové akcie na finančním trhu a popsat práci s VaR při 
tvorbě portfolia akciového fondu. 
  
doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D.  
 
Supermarket jako faktor změny v současném českém maloobchodě 
Cílem disertační práce je zkoumat a zhodnotit specifický formát prodejny z hlediska prostorové 
koncentrace v rámci interurbánního výzkumu. 
Disertační práce bude věnovat pozornost úspěchu supermarketů, jako formátu prodejny, který 
dominuje z hlediska struktury prodejen jednotlivých nejvýznamnějších maloobchodních řetězců a 
konkuruje novým alternativním distribučním kanálem. Následně představí analýzu koncentrace 
supermarketů ve vybraném území v kontextu dostupnosti prodejen a kritérií rozhodování spotřebitelů 
v procesu nákupu, tj. minimální časové vzdálenosti a maximalizace užitku z nákupu. 
 

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 
 

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

 

Fluktuace a retence v řízení MSP 
Fluktuace je neoddělitelnou součástí života organizací.  Schopnost udržet vhodné zaměstnance 
v organizaci je velmi důležitou součástí strategie řízení, protože odcházející pracovníci si odnášejí 
z organizace vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které byly většinou získány investicemi do těchto 
perspektivních, avšak odcházejících pracovníků. 

 

Organizační klima a kodexy chování  v ŘLZ v MSP 

Organizační klima dává základ pro kvalitní vztahy a práci osob, zúčastněných na pracovním procesu a 
výsledcích firem. Jedná se o pravidla jednání společnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a 
veřejnosti. Vyzdvihují hodnoty společnosti, jako je vysoká úroveň poskytovaných služeb, zvyšování 
odborné kvalifikace jejich zaměstnanců, rovný přístup ke všem zaměstnancům, slušné a korektní 
jednání se všemi zúčastněnými stranami, poskytování pravdivých informací a dodržování smluvních 
podmínek. 
Jedná se o pravidla jednání zaměstnanců  vůči sobě a vůči firmě. Zahrnují  požadavky na zaměstnance, 
které zajišťují plynulý chod firmy a to jak uvnitř, tak navenek. Jedná se o normy v oblasti řízení lidských 
zdrojů, tedy nakládáním s informacemi, systému rozvoje zaměstnanců a jejich odměňování. 
 
 



doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 
 
Řízení malých a středních podniků v období Průmyslu 4.0 
Průmysl 4.0 je komplexním systémem změn, jež nastávají, či nastanou v blízké budoucnosti. Tento 
koncept je založený na myšlence propojení digitalizace a úplné automatizace výroby s použitím 
nejnovějších technologií v čele s internetovým připojením a inteligentních výrobních strojů a jejich 
součástí. Malé a střední podniky díky možné pružnější reakci na technologické změny, mohou využít 
Průmysl 4.0 k významnému posílení a zajištění budoucí existence. Zavádění prvků Průmyslu 4.0 je zcela 
strategickou záležitostí. Cílem disertační práce je identifikovat klíčové prvky konceptu Průmysl 4.0, 
vyhodnotit přínosy, omezení i rizika, které pro tyto podniky tento koncept přináší a vypracovat 
strategický rámec pro implementaci průmyslu 4.0 do  malých a středních podniků. 
 
Společenská odpovědnost malých a středních podniků 
Společensky odpovědné chování organizací lze označit jako aktivity jdoucí nejen nad rámec zákonných, 
ale i etických, komerčních a společenských očekávání. CSR lze pojmenovat jako závazek organizace 
přijímat taková rozhodnutí a realizovat takové postupy, které jsou žádoucí z hlediska hodnot a cílů naší 
společnosti. Jedná se o koncept, jehož cílem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 
hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se zájmovými skupinami. Společenská 
odpovědnost stále více ovlivňuje úspěšnost hospodaření podniků a stává se důležitým nefinančním 
ukazatelem výkonnosti organizací, proto by se s principy odpovědného chování měly seznámit také 
podniky ze sféry malého a středního podnikání. Hlavním cílem disertační práce je zmapovat současný 
stav ve využívání konceptu CSR v malých a středních podnicích a na jeho základě navrhnout metodický 
návod sloužící k aplikaci konceptu CSR v praxi.  
 
Systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců malých a středních podniků 
V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na efektivitu využívání lidského kapitálu v podniku je nezbytné 
sladit vazbu mezi hodnocením pracovního výkonu a odměňováním. Bez kvalitního hodnocení není 
možné zajistit optimální motivovanost zaměstnanců, přičemž na hodnocení musí navazovat 
spravedlivé odměňování, které by zajistilo poskytování kvalitního výkonu zaměstnanci. Cílem 
dizertační práce je zhodnotit systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraných malých a 
středních podnicích a podat návrhy na jejich zlepšení. K získání primárních dat bude provedeno 
dotazníkové šetření včetně testování závislostí mezi vybranými otázkami v dotaznících. Na základě 
provedené analýzy budou navrženy změny v systémech hodnocení a výkonového odměňování 
zaměstnanců s důrazem na jejich vzájemnou vazbu.  
 
Kritické faktory úspěchu malých a středních podniků 
Každá organizace či podnik zahrnuje unikátní skupinu zdrojů a schopností, přičemž musí zároveň 
sledovat i své unikátní faktory úspěchu. Z hlediska identifikace specifických předností organizace jako 
zdroje konkurenční výhody mají největší význam tzv. kritické faktory úspěchu. Jejich posláním je 
zaměřit pozornost manažerů na ty stránky jejich práce (faktory), které mají zásadní význam pro 
prosperitu jimi vedené organizace. Kvalitou řešení dílčích faktorů a jejich harmonickou integrací v 
jeden celek je výrazně podmíněna celková úspěšnost fungování organizací. Cílem disertační práce je 
identifikovat a zhodnotit kritické faktory úspěchu malých a středních podniků vybraného odvětví. Dané 
faktory mohou podnikům pomoci  ke správnému stanovení strategie a lepšímu postavení na trhu. 
 
doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. 
 
Kompetence v souvislosti s rozvojem lidského potenciálu a  Průmyslem 4.0 
Předpokladem úspěchu nové ekonomiky a Průmyslu 4.0 je rozvoj lidského kapitálu, zvláště jeho 
tvůrčího potenciálu v souvislosti s inovacemi. Cílem disertační práce je získání profilu karierních 
předpokladů studenta EF JU na základě analýzy a vyhodnocení série osobnostních testů. Navrhnout 



opatření k zlepšení kompetencí absolventů EF JU v souvislosti s odstraňováním barier rozvoje lidského 
potenciálu pro vybrané profesní pozice z hlediska budoucí nové ekonomiky a Průmyslu 4.0. 
 
Kulturní dimenze v  MSP a Průmysl 4.0 
Průmysl 4.0 souvisí s proměnou společnosti v oblastech světa reálně fyzického, světa digitálního, který 
je virtuálním odrazem světa fyzického a do třetice světa sociálního, představovaného společností jako 
systémovým cekem, který lze mimo jiné vyjadřovat kulturními dimenzemi. Jejich stav v MSP vypovídá 
o podnikové kultuře vedoucí k inovativním přístupům. Cílem disertační práce je analýza kulturních 
dimenzí a jejich význam pro inovace v malých a středních podnicích v souvislosti s Průmyslem 4.0. 
 
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.  
 
Rozhodování firmy o vstupech ve vztahu k uzavírání materiálové smyčky 
Firma při svém rozhodování o použitých výrobních faktorech a technologiích v reálných podmínkách 
zohledňuje řadu skutečností, mezi nimiž náklady představují nejvýznamnější skutečnost. Chová-li se 
firma v souladu s aktuálními potřebami a společensko-ekonomickými trendy, bude se snažit využívat 
technologie, které povedou od liniových procesů k procesům cirkulárním. Základním rysem takto 
organizovaných procesů a postupů ve firmách dochází k opětovnému využívání vedlejších produktů 
nebo odpadů, které představují substituty přírodních, často neobnovitelných vstupů. Technická 
substituce a cenová elasticita poté představuje některé faktory, které rozhodování firmy, nejen v této 
souvislosti, ovlivňují. 
 
Efektivní alokace zdrojů podnikatelských subjektů ve vazbě na rozvoj technologií 
Na konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, která je vnímána jako předpoklad jejich 
udržitelného fungování, je nahlíženo z různých hledisek. Zatímco institucionální podmínky představují 
spíše rámcovou podmínku, schopnost efektivně alokovat zdroje je spojována s jednotlivými 
podnikatelskými subjekty, nikoli bez vazby např. na oborovou či odvětvovou příslušnost, stejně jako je 
nezbytné vzít v potaz typ tržní struktury.  Avšak za klíčový faktor efektivnosti a následně 
konkurenceschopnosti lze považovat schopnost implementovat moderní technologie a substituovat 
jednotlivé vstupy. 
 
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.  
 
Vzájemný vztah korporátního a veřejného zadlužení 
Ricardova ekvivalence (RE) předpokládá indiferenci domácností mezi daněmi a vládním dluhem. Při 
neplatnosti RE lze předpokládat preferenci vládního dluhu. Pokud však RE platí, potom spíše u 
domácností s vyššími příjmy, často domácností manažerů a vlastníků korporací. I tuto hypotézu však 
lze zpochybnit v situaci, kdy korporátní sektor může, prostřednictvím vlastníků a/nebo manažerů 
preferovat vládní dluh napojením podniků na veřejné zakázky, dotační programy a daňová zvýhodnění. 
Ve své podstatě se jedná o problém měkkého rozpočtového omezení. V disertační práci by měly být 
rozpracovány teoretické vazby dluhu korporátního, vládního a dluhu domácností, včetně následného 
empirického ověření. 
 
Model nevyváženého růstu a Baumolova nákladová choroba v české ekonomice 
Baumolův model nevyváženého růstu a Baumolova nákladová choroba (Baumol´s cost disease) má 
potenciál vysvětlit rozdílnou dynamiku některých odvětví ekonomiky. Disertační práce bude empiricky 
ověřovat platnost modelu pro českou ekonomiku, respektive pro podniky nebo organizace z vybraných 
sektorů a odvětví (např. kultura, zdravotnictví nebo školství). 
 
Vliv veřejných investic na výkonnost podnikového sektoru 
Východiskem práce je předpoklad, že vládní investice jsou součástí produkční funkce. Práce ověřuje 
tento předpoklad na empirických datech podnikového sektoru. 



 
Specifika a determinanty zadlužení zemědělských podniků 
Zemědělství je specifickým odvětvím, které je vysoce závislé na externích faktorech (vysoká variabilita 
výnosů, cen atp., expozice přírodním podmínkám) při nízké elasticitě výrobní struktury. Cílem 
disertační práce bude identifikovat hlavní determinanty kapitálové struktury zemědělských podniků, 
míru jejich vlivu a směr jejich působení. Bude se tak jednat o ověření platnosti existujících teorií 
optimální kapitálové struktury podniku v odvětví zemědělství. 
 
prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. 
 
Nové platformy sdílené ekonomiky ve vybraných službách cestovního ruchu 

Cílem disertační práce je pilotní projekt optimalizace ekonomických podmínek poskytovatelů 

platformy vybraných sdílených služeb cestovního ruchu ve vztahu k obci, městu a státu. Teoretické 

přístupy ke sdílené ekonomice. Analýza integrace mezinárodního trhu vybraných služeb CR ve sdílené 

ekonomice. Motivace poskytovatelů sdílených služeb.  Specifika sdílené ekonomiky a ekonomiky 

pronájmu. Ziskové a neziskové platformy sdílené ekonomiky ve vybraných službách cestovního 

ruchu.  P2P a B2P v analyzovaných sdílených službách CR. Primární výzkum realizovaných sdílených 

služeb. Analýza současného stavu. Návrh modelu s cílem ekonomických efektů platformy sdílené 

ekonomiky.  

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.  
 
Klimaticky odpovědné podnikání firem jako součást společenské odpovědnosti 
V souvislosti s aktuální tématikou řešení dopadů klimatických změn, která je nově řešena v rámci 
Pařížské dohody, vzrůstá význam i četnost podnikových aktivit zaměřených na snižování C02.  Aktivity, 
které, souvisí se sledováním produkce C02 a snahou o jejich snižování lze označit jako  klimaticky 
odpovědné chování firem.  Zohlednění vlivu podnikání na životní prostředí je v širším kontextu součástí 
společenské odpovědnosti firem, která v sobě zahrnuje různé motivace od altruistických, po právní a 
ekonomické až po environmentální motivaci. Cílem práce bude zmapovat u vybrané skupiny podniků 
vývoj klimaticky motivované odpovědnosti  ve vztahu k ekonomické, sociální a právní složce 
společenské odpovědnosti firmy.  Klíč k výběru podniků může být podle odvětví, hospodářského zisku, 
geografické polohy a podobně. Obdobím srovnání by mělo být minimálně 5 let v závislosti na 
dostupnosti dat. 
 
Odpad jako zdroj podnikání  možnosti cirkulární ekonomiky  a bioekonomiky   
Cirkulární ekonomika je součástí připravované strategie Ministerstva Životního prostředí ČR „Cirkulární 
Česko 2030.“  Strategie  zohledňuje mimo jiné i připravovanou legislativu EU, která výrazně omezí 
možnost skládkování jako způsob likvidace odpadů. Z pohledu cirkulární ekonomiky by se odpad měl 
vrátit do výroby jako zdroj nového typu. K tomu je zapotřebí nových technologií. Jedním odvětvím, 
které  umožňuje využití odpadů alternativním způsobem je bioekonomika. Oblast bioekonomiky 
zahrnuje mnoho ekonomických aktivit, využívajících výsledků biologických a chemických věd k získání 
alternativních zdrojů výroby jako náhrady za zdroje neobnovitelné,  především ropu a uhlí. Jedním z 
alternativních zdrojů pro bio ekonomii tvoří odpady, komunální i podnikové, které obsahují 
degradabilní biologickou složku, jde o rostlinný  a živočišný  odpad zemědělské produkce a  dřevní 
hmotu,  který je vhodný pro bioplynové zpracování.  Cílem práce bude  porovnání situace v ČR a EU, 
pokud jde o potenciální zdroje využitelného odpadu pro bio ekonomku na straně jedné a  podniky, 
které se  tímto  odpadem a jeho zpracováním  chtějí zabývat nebo zabývají.  V případě velkého počtu 
podniků s tímto zaměřením, půjde o zúžení výběru  jen na dvě země EU a srovnání podmínek a 
konkurenceschopnosti podniků, které podnikají v oblasti bioekonomiky a na svých vstupech mají 
odpady. 
 



Uhlíková „ carbo“ stopa podniků v ČR 
Klimatická změna a aktuálnost  jejího řešení   v současné době  souvisí s velikostí uhlíkové stopy   
jednotlivých průmyslových podniků.  Ačkoli je   metodika kalkulace uhlíkové stejně jako ekologické 
stopy k dispozici pro jednotlivce i podniky, stále se její výpočet nestal samozřejmým ukazatelem 
podniku, který by byl součástí podnikového výkaznictví. Některé podniky se liší  nejen v tom, zda svoji 
stopu  počítají ale i v tom,  jak a na jakých veřejných portálech se o jejich  uhlíkové stopě můžeme 
dozvědět.  Cílem práce bude zmapovat situaci  u podniků v ČR, pokud jde o míru a způsob jakým měří 
a zveřejňují svoji uhlíkovou stopu. Práce může navázat na analýzu nevládní organizace CI2, o. p. s, která 
zpracovala tuto tématiku  do roku 2017  pod názvem Uhlíková stopa českého byznysu. 
 
Vliv změny   pravidel  v obchodování s uhlíkovými povolenkami (EU ETS)  na energetické podniky a 
teplárny v ČR 
Systém obchodování s uhlíkovými povolenkami v rámci EU byl zaveden v roce 2005 jako mechanismus 
splnění závazků Evropy vyplývajících z Kjótského protokolu.  Trh s povolenkami prošel  několika 
etapami  od   bezplatného přidělování povolenek formou  tzv. „grandfatheringu“ po  nakupování 
povolenek a systém „benchmarking“. Přesto trh s povolenkami stále nefungoval optimálně. Na trhu 
byl převis povolenek a cena jedné povolenky byla velmi nízká, nemotivační z pohledu snižování míry 
znečištění CO2. Změny v systému obchodování   měly vliv  I na ve výsledky podnikání dotčených firem 
v ČR.  Jedná se především o podniky těžkého průmyslu, energetické podniky a teplány.  Poslední 
reforma  obchodování s povolenkami v rámci EU z roku 2018 znamenala stažení výrazného objemu 
povolenek z trhu a zvýšení ceny povolenky. Cílem práce bude zjistit, jak poslední reforma obchodování 
s povolenkami  ovlivnila hospodaření vybraných energetických firem a tepláren v ČR. 
 
Bioekonomika – možnost přeměny fungování bioplynových stanic v ČR 
Charakteristickým rysem odvětví bioekonomiky je využívání biomasy, biologicky vyprodukovaných 
zdrojů získaných ze zemědělství, vodního a lesního hospodářství nebo z odpadů. Důležité je nové 
technologické zpracování tradičních surovin, které vede k výrobě  nových produktů (izolační materiály 
z konopí)  nebo produktů známých, ale z jiných surovin (bio plasty). Bioplynové stanice, které využívají 
zemědělskou produkci a její odpady, v současné době slouží jako jednotky k výrobě tepla a elektrické 
energie.  Odběr tepla je často problematický a obdobně je tomu i s odběrem elektrické energie. Cestou 
ke zlepšení ekonomické funkce bioplynových stanic je, namísto bioplynu, který má omezené využití, 
zhodnotit funkci bioplynových stanic převedením na produkci bio metanu místo bioplynu. Bio metan 
má podobné vlastnosti  a uplatnění jako zemní plyn. Cílem  práce je zmapování potenciálu bioplynek 
v Jihočeském regionu  z hlediska jejich potenciálu převedení na výrobu bio metanu.  Zjistit překážky a 
podmínky, které je třeba k úspěšné změně výroby splnit a srovnat s podmínkami ostatních regionů 
v ČR. 
 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
 
Strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí v MSP    
Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí jsou základem pro tvorbu strategie (Tichá, I., Hron, J., 2002).  
Strategické řízení není dle provedených průzkumů v řadě MSP (zejména malých podniků a 
mikropodniků) dostatečně rozvinuto (Rolínek, L. a kol., 2012).  Cílem práce je, na základě zjištění 
současného stavu uplatňování principů strategického managementu v MSP vybraného odvětví a jeho 
porovnání s doporučeními uváděnými v odborné literatuře navrhnout systém vhodných ukazatelů pro 
hodnocení vnějšího a vnitřního prostředí MSP.  
 
Inovace a jejich vliv na rozvoj vybraných MSP 
Inovace je chápána v souladu s definicí OECD jako implementace nového nebo výrazně zlepšeného 
produktu (zboží či služby) nebo procesu, nová marketingová metoda nebo nová organizační metoda v 
obchodní praxi, organizaci pracoviště nebo vnějších vztazích (OECD, 2005).  Cílem disertační práce je  
zmapovat realizované inovace ve vybraných MSP a vyhodnotit jejich dopad na jejich rozvoj.  



DP bude navazovat na projekty GAJU „Inovační management a konkurenceschopnost MSP“ a INTEREG 
ČR Rakousko „Managing Continuous Service Innovation Process in Small-and Medium-Sized 
Enterprises“. 
 
Manažerský audit jako nástroj řízení MSP 
Úspěšnost MSP do značné míry závisí na schopnostech managementu a zaměstnanců zvládat základní 
procesy.  Manažerský audit slouží v souladu s teorií omezení (Goldratt, E. M., 1984) k hledání slabých 
míst při realizaci podnikových procesů. Cílem práce je s využitím metodiky manažerského auditu 
(Stejskalová, I., Rolínek, L a kol., 2008) vyhodnotit slabá místa při řízení procesů v MSP a navrhnout 
modelové způsoby jejich optimalizace.  
 
 
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. 
 
Perspektivy provozování malých prodejen na maloobchodním trhu  
Maloobchodní trh dlouhodobě prochází změnou struktury, přes řadu vznikajících menších prodejen 
jejich počet v řadě zemí celkově klesá. Cílem disertační práce je prozkoumat bariéry a příležitosti pro 
provozovatele malých prodejen na maloobchodním trhu a posoudit charakter vlivu působení 
obchodních řetězců, pokračujícího rozvoje elektronického obchodu a nových technologií na 
provozování malých prodejen. 
  
Regionální (sekundární) letiště v ČR v rozvoji osobní letecké dopravy 

V kontextu růstu letecké přepravy se dlouhodobě objevuje řada projektů na rozvoj regionálních letišť, 
avšak jejich úspěšnost a udržitelnost je mnohdy problematická. Cílem práce je na základě analýzy 
externích a interních faktorů využití regionálních letišť v ČR modelovat varianty a konkretizovat je v 
návrhu efektivního využití pilotního regionálního letiště v ČR. 
  

Uplatnění tržní produkce sladkovodních ryb 

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

Spotřebitelský výzkum v maloobchodě 

Vývoj spotřebního chování i strukturální změny v maloobchodním prodeji a rozvoj jednotlivých forem 
prodeje předkládají stále nové výzvy pro oblast výzkumu trhu. Cílem práce je posoudit využitelnost 
metod a technik spotřebitelského výzkumu v kontextu nových dostupných technologických prostředků 
a potenciál nových postupů. 
  

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.  
 
Vliv virtuální reality na elektronické obchodování 

Virtuální realita (VR) je jednou z nejslibnějších inovací v maloobchodě a v příštích letech přinese změny 

v nakupování pro spotřebitele (Grewal et al., 2017). Práce bude analyzovat výhody VR při obchodování 

prostřednictvím e-commerce, dále prozkoumat mechanismus působení VR u nákupních záměrů: (i) 

emoce a pocit přítomnosti a (ii) prostřednictvím vlivu způsobeného virtuálním prostředím a značkou. 

Cílem je zjistit klíčové faktory, které ovlivní úspěch VR v maloobchodním kontextu, např. integrace 

interaktivních prvků, které kombinují technologie VR a AR a sociální média a odkazy na webové stránky. 

Zařízení VR se stávají stále oblíbenějšími, dochází k použití VR v domácím prostředí ale i na prodejnách. 

VR může poskytnout přirozené spotřebitelské interakce v známých kontextech, které mohou zvýšit 



zážitek z nakupování a zvýšit nákupy. V rámci práce budou zvažovány i některé manažerské důsledky a 

metodologické otázky nasazení VR. 

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.  

Využití statistických metod v teorii rozhodování 
S technickým rozvojem se dostáváme do situace, kdy je získáváno stále více dat ve všech možných 
oblastech. V základních metodách teorie rozhodování se využívají pouze deterministická data. 
Samozřejmě s růstem objemu sběru dat a technickými možnostmi jejich zpracování narůstá i 
požadavek na schopnosti využití těchto dat v teorii rozhodování. V zahraniční literatuře můžeme 
narazit na metody, které propojují teorii rozhodování se statistickými metodami. Cílem této práce bude 
nastudovat principy těchto metod, vybrat vhodný problém a navrhnout vlastní model, který pro 
rozhodování využívá také statistického zpracování dat.  
 
Optimalizace výrobních a logistických procesů 
Přestože jsou dobře známy různé (i jednoduché) optimalizační přístupy, díky kterým lze zefektivnit 
výrobní a logistické procesy ve firmách, nejsou leckde využívány.  
Cílem práce bude zmapovat vybrané výrobní či logistické procesy ve vybraných firmách a navrhnout 
jejich optimalizaci. A to jak konkrétní optimalizaci pro daný podnik, tak navrhnout obecná opatření a 
postupy pro obdobné podniky. Nedílnou součástí práce bude vyhodnocení zavedené optimalizace a 
diskuze navržených obecných postupů a jejich reálného využití.  
 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
 
Řízení propagace služeb cestovního ruchu s akcentem na branding destinace 
Práce bude mít za cíl navrhnout optimální modely propagace služeb cestovního ruchu ve zvolené 
destinaci/ích v komparaci s přístupy světových destinací a teorií brandingu služeb. Na základě situační 
analýzy a vyhodnocení moderních přístupů k propagaci služeb navrhnout možné modely řízení 
vzhledem k potřebám trhu a změnám chování aktérů či vstupu nových forem podnikání vč. sdílené 
ekonomiky.  
 
Řízení služeb v rámci cirkulární ekonomiky 
Práce bude mít za cíl navrhnout optimální modely řízení služeb v rámci regionálního managementu při 
akcentaci přístupů cirkulární ekonomiky. Na základě studia ekonomických teorií a praktických příkladů 
dobré praxe při aplikaci přístupů cirkulární ekonomiky navrhnout modely řízení služeb v oblasti 
veřejných i tržních služeb.  
 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.  
 
Dopad nové legislativy do odpadového hospodářství podniku 
Postupně jsou modernizovány nebo vypracovávány zcela nové zákony, směrnice a vyhlášky v oblasti 
oběhového hospodářství. Jejich cílem je především reflektovat změny v této významné problematice 
a vytvořit předpoklad pro plnou realizaci cirkulární ekonomiky. Zvláště se bude jednat o naplňování 
cílů pro regulaci, zpracování a skládkování komunálního odpadu podniků, jak plyne z legislativy EU. 
 

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. 
 
Vývoj vzájemných obchodních vztahů mezi EU, Ruskem, Čínou a USA s dopadem na klíčové skupiny 
subjektů (podniků) 
V rámci tématu se disertant věnuje problematice vzájemných ekonomických a politických vztahů mezi 
výše uvedenými subjekty. Cílem je identifikovat dopady v oblasti vývoje vzájemných vztahů na 
ekonomiku a obchod jednotlivých zúčastněných zemí s důrazem na vybraná odvětví a skupiny podniků. 



 
Vztah hospodářského cyklu a zahraničně obchodních aktivit zemí EU s dopady na vybraná odvětví  a 
skupiny podniků 
V rámci tématu se disertant věnuje problematice vztahu mezi hospodářským cyklem a zahraničním 
obchodem v případě zemí EU s důrazem na jednotlivá odvětví a skupiny podniků. Cílem je specifikovat 
klíčové determinanty ovlivňující výše uvedený proces a následně identifikovat dopady vlivu vývoje 
hospodářského cyklu na zahraničně obchodní aktivity a to zejména na odvětvové a podnikové úrovni.  
 
Vliv hospodářského cyklu na vývoj a strukturu veřejných financí s dopady na zemědělské a 
potravinářské podniky  
V rámci tématu se disertant věnuje problematice vztahu mezi hospodářským cyklem a strukturou 
veřejných financí a to zejména ve vztahu  k dotačním titulům v oblasti zemědělské prvovýroby a 
potravinářství. Cílem je identifikovat míru závislosti agrárního a potravinářského sektoru na 
hospodářském cyklu, potažmo na vývoji objemu a struktury veřejných financí. 

 
Konkurenceschopnost agrárního obchodu zemí EU (v kontextu vnitřního a vnějšího trhu) ve vztahu 
k subjektům hospodařícím v oblasti zemědělství a potravinářství 
V rámci tématu se disertant věnuje problematice konkurenceschopnosti agrárního obchodu zemí EU a 
to jak ve vztahu k vnitřnímu, tak i ve vztahu k vnějšímu trhu EU. Identifikovány jsou faktory ovlivňující 
konkurenceschopnost a dále pak i zdroje konkurenční výhody na úrovni jednotlivých zemí EU. Klíčovým 
aspektem je analýza diferencí v oblasti konkurenceschopnosti agrárních exportů  na 
úrovni  jednotlivých odvětví, respektive skupin zemědělských, potažmo potravinářských subjektů.  
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