Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Talterra s.r.o.
Vypsaná témata:
1. Data Mining a Reporting v HR
1. klíčové ukazatele výkonnosti HR (cíle HR);
2. význam jednotlivých skupin metrik;
3. Business Intelligence v HR;
4. zdroje dat;
5. možnosti technického řešení;
6. souvislost s údaji z jiných funkčních oblastí (výroba, obchod, marketing) nebo i s externími
faktory (vývoj ekonomiky, politická situace, ...);
7. práce na projektu pro konkrétního zákazníka nebo tvorba vlastního modelu
s anonymizovanými daty z již dokončeného projektu.
2. Služba sdíleného HR koordinátora
1. ověřit smysluplnosti a nákladové efektivnosti tohoto modelu, zejména v podmínkách
menších organizací či malé pobočky zahraniční společnosti;
2. specifika zajišťovaných služeb HR koordinátorem;
3. návrh kompetenčního profilu HR koordinátora;
4. průzkum u vybrané skupiny organizací s cílem ověřit potřebnost či možnosti uplatnění takové
služby.
3. Angažovanost zaměstnanců
1. analýza situace v ČR, komparace s daty z mezinárodních výzkumů (Gallup, …);
2. vzorový průzkum ve vybraném podniku, návrh optimalizačních řešení.
4. Moderní HR v organizaci
1. moderní trendy v HR pod vlivem silného konkurenčního prostředí;
2. nové role HR manažerů, moderní struktury HR;
3. controlling, měření HR procesů a jejich efektivity;
4. aplikace moderních trendů v organizaci, návrh řešení.
5. Trendy v recruitmentu
1. moderní metody;
2. vliv sociálních sítí na procesy v recruitmentu;
3. globalizace;
4. měření a zvyšování efektivnosti.
6. Age Management
1. stárnutí produktivní pracovní síly - demografická data, situace v ČR a ve světě, komparace;
2. dopady zejména na velké organizace v exponovaných oborech;
3. návrh řešení pro vybranou organizaci (organizace).
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