
Manažment podniku

Vplyv štýlov riadenia na motiváciu zamestnancov v priemyselných podnikoch Cagaňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.

Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov priemyselného podniku Čambál Miloš, doc. Ing., CSc.

Identifikácia a rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov priemyselného podniku Čambál Miloš, doc. Ing., CSc.

Návrh na zlepšenie využitia projektovej komunikácie vo vybranej spoločnosti (v priemyselných podnikoch) Jakábová Martina, Ing., PhD. 1

Návrh na zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov vo vybranej spoločnosti (v priemyselných podnikoch) Jakábová Martina, Ing., PhD. 2

Návrh postupu budovania tímov v podmienkach podniku s multikultúrnou štruktúrou ľudských zdrojov Szabó Peter, Ing., PhD.

Návrh systému efektívnej komunikácie v podmienkach vybraného podniku Szabó Peter, Ing., PhD.

Úloha manažmentu pri tvorbe optimálnej podnikovej kultúry Vaňová Jaromíra, Ing., PhD.

Podniková kultúra ako nástroj zabezpečenia lojality a angažovanosti zamestnancov Vaňová Jaromíra, Ing., PhD.

Analýza vplyvov faktorov kultúry v riadení v podmienkach slovenských priemyselných podnikov Videnová Veronika, Ing.

Zmiešaný tím ako konkurenčná výhoda podniku Videnová Veronika, Ing.

Personálny manažment

Implementácia manažmentu ľudských zdrojov v podnikovej sfére Baran Dušan, prof. Ing., PhD.

Zdokonalenie manažmentu ľudských zdrojov v stredných podnikoch Baran Dušan, prof. Ing., PhD.

Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov v priemyselnom podniku Bestvinová Viera, Ing., PhD.

Návrh opatrení na zlepšenie uplatňovania multikultúrneho manažmentu na základe analýzy dobrej praxe v priemyselnom podniku Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.

Analýza príčin a návrh opatrení riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch v priemyselnom podniku Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.

Návrh opatrení na zvýšenie povedomia problematiky multikulturality v priemyselnom podniku Cagáňová Dagmar, doc. Mgr., PhD.

Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku Černá Ľubica, doc. Ing., PhD.

Analýza faktorov sociálneho pracovného prostredia podniku Gyurák Babaľová Zdenka, Ing., PhD. 

Analýza práce a popis pracovného miesta v priemyselnom podniku Gyurák Babaľová Zdenka, Ing., PhD. 

Efektívna vnútropodniková komunikácia Gyurák Babaľová Zdenka, Ing., PhD. 

Nástroje zvyšovania angažovanosti zamestnancov Gyurák Babaľová Zdenka, Ing., PhD. 

Rozvoj interpersonálnych spôsobilostí manažérov Gyurák Babaľová Zdenka, Ing., PhD. 

Personálny marketing a metódy získavania nových pracovníkov z trhu práce vo výrobnom podniku Holeček Jaroslav, Ing. 2

Použitie metód pre výber a prijímanie zamestnancov vo výrobnej organizácii Holeček Jaroslav, Ing. 1

Podniková sociálna politika a stabilizácia zamestnancov v podniku Holkovič Ľubomír, PaedDr., PhD.

Význam sociálneho programu vo výrobnom podniku Holkovič Ľubomír, PaedDr., PhD.

Vzťah podnikového vzdelávania a podnikovej kultúry Holkovič Ľubomír, PaedDr., PhD.

Vzdelávania zamestnancov v podniku ako súčasť personálnej práce Holkovič Ľubomír, PaedDr., PhD.

Analýza uplatňovania motivačných stimulov vo vybranom podniku Homokyová Mária, Ing., PhD.

Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Homokyová Mária, Ing., PhD.

Riadenie pracovného výkonu zamestnancov Homokyová Mária, Ing., PhD.

Zdokonalenie adaptácie zamestnancov v priemyselných podnikoch Hrablik Chovanová Henrieta, Ing., PhD.

Zlepšenie vzdelávacieho procesu v priemyselných podnikoch Hrablik Chovanová Henrieta, Ing., PhD.

Znižovanie fluktuácie/absencie zamestnancov v priemyselných podnikoch Hrablik Chovanová Henrieta, Ing., PhD.

Návrh opatrení na zdokonalenie nástrojov motivácie v priemyselnom podniku Hudák Ján, Ing.

Návrh zdokonalenia vybraných procesov  PeM (plánovanie, výber, získavania, hodnotenie, vzdelávanie) Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 2

Návrh analýzy práce vybraných pracovných pozícií (zameranie na THP alebo výrobných zamestnancov) Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 2

Návrh metód/postupu merania /hodnotenia výkonnosti (možnosť špecifikovať na pracovné pozície THP/výroba/špecialisti) Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 2

Analýza príčin fluktuácie so zameraním na vybranú kategóriu zamestnancov, návrh opatrení na jej znižovanie Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 2

Vedúci témy KapacitaNázov témy bakalárskej práce - Personálna práca v priemyselnom podniku



Návrh metód/postupu na meranie úrovne motivácie, návrh opatrení Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 2

Zdokonalenie systému personálnej práce v priemyselnom podniku (špecifické zameranie s podnikom) Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 3

Návrh systému ukazovateľov na meranie efektivity vybraných personálnych činností  -  meranie výkonnosti v oblasti personálnej práce Chlpeková Andrea, doc. Ing., PhD. 2

Analýza príčin fluktuácie a návrh opatrení na jej znižovanie so zameraním na vybranú kategóriu zamestnancov Koltnerová Kristína, Ing., PhD.

Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku Koltnerová Kristína, Ing., PhD.

Návrh opatrení v procese vzdelávania a rozvoja zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku Koltnerová Kristína, Ing., PhD.

Návrh opatrení v procese adaptácie pre vybrané kategórie zamestnancov v priemyselnom podniku Koltnerová Kristína, Ing., PhD.

Návrh opatrení v procese získavania a výberu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku Koltnerová Kristína, Ing., PhD.

Návrh opatrení v oblasti personálneho marketingu vo vybranom priemyselnom podniku Koltnerová Kristína, Ing., PhD.

Návrh opatrení na zefektívnenie vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku Mrvová Ľubica, Ing., PhD.

Návrh opatrení na zefektívnenie odmeňovania zamestnancov v priemyselnom podniku Mrvová Ľubica, Ing., PhD.

Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v priemyselných podnikoch  na Slovensku Mrvová Ľubica, Ing., PhD.

Návrh opatrení na zlepšenie systému personálnej práce v priemyselnom podniku Novotná Ivana, Mgr., PhD.

Analýza potrieb vzdelávania manažérov priemyselného podniku Púčiková Lenka, Ing.

Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku Samáková Jana, Ing., PhD.

Návrh procesu komunikácie v priemyselnom podniku Samáková Jana, Ing., PhD.

Návrh podnikovej identity (corporate identity) priemyselného podniku Samáková Jana, Ing., PhD.

Motivácia pracovníkov v podniku Sawicki Silwester, PhDr., PhD.

Funkčná gramotnosť pracovníkov podniku Sawicki Silwester, PhDr., PhD.

Zisťovanie manažérskych predpokladov Sawicki Silwester, PhDr., PhD.

Sociálna starostlivosť o pracovníkov Sawicki Silwester, PhDr., PhD.

Konflikty na pracovisku Sawicki Silwester, PhDr., PhD.

Návrh opatrení pre zefektívnenie sociálnej adaptácie zamestnancov v podmienkach vybraného priemyselného podniku Szabó Peter, Ing., PhD.

Návrh odporúčaní pre oblasť vzdelávania zamestnancov v multikultúrnom prostredí priemyselných podnikov Videnová Veronika, Ing. 

Multikultúrne vzdelávania a jeho vplyv pre rozvoj ľudského kapitálu v priemyselných podnikoch Videnová Veronika, Ing. 

Podnikové hospodárstvo

Možnosti financovania transformačného procesu v podniku Homokyová Mária, Ing., PhD.

Tvorba a použitie výsledku hospodárenia v podniku Homokyová Mária, Ing., PhD.


