Nabídka na zpracování bakalářské / diplomové práce ve spolupráci
s Komerční bankou

Vypsaná témata:
1. Kariéra zaměstnanců po mateřské dovolené / rodičovské dovolené
•
•
•
•

vymezení problematiky
legislativní úprava
moderní trendy související s udržením a návratem těchto zaměstnanců
možnosti řízení kariéry těchto specifických skupin zaměstnanců

2. Úspěšnost a uplatnění propuštěných manažerů na trhu práce
•
•
•
•

současná situace na trhu práce
problematika nezaměstnanosti zaměstnanců s vyšší kvalifikací
problematika nezaměstnanosti specifických skupin zaměstnanců
uplatnění manažerů na trhu práce, zejména v současné situaci

3. Změna motivace uchazečů o zaměstnání v průběhu výběrového řízení
•
•
•

vymezení motivace a její problematiky při náboru zaměstnanců
možnosti diagnostiky / hodnocení motivace u uchazečů
změny motivace uchazečů v průběhu výběrového řízení

4. Motivace uchazečů o obchodní pozice
•
•

proč chce uchazeč pracovat jako obchodník
proč chce uchazeč pracovat jako obchodník v bankovním sektoru

5. Efektivita nástrojů personálního marketingu
•
•
•
•

vymezení nástrojů HR marketingu
vhodnost využití jednotlivých nástrojů pro bankovní sektor
možnost využití jednotlivých nástrojů v podmínkách Komerční banky
možnosti měření efektivity jednotlivých nástrojů

6. Efektivita a využití sociálních sítí v oblasti náboru
•
•
•

možnosti a funkce jednotlivých soc. sítí pro nábor zaměstnanců
možnosti využití v bankovním sektoru
možnosti využití v podmínkách Komerční banky

7. Tvorba webových stránek pro uchazeče
•
•
•
•

možnosti kariérních webových stránek
problematika SEO v oblasti stránek pro jednotlivé skupiny
specifika jednotlivých skupin - studenti, specialisté, specifické populace - MD/RD, hendikepovaní
apod.
efektivita těchto stránek v náboru zaměstnanců

Vedoucí bakalářských prací za KP: Ing. Kateřina Legnerová, MBA, katerina.legnerova@vse.cz
Vedoucí diplomových prací za KP: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., zuzana.dvorakova@vse.cz,
prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc., kleibl@vse.cz, doc. Ing. Otakar Němec, CSc., nemeco@vse.cz,
Ing. Marek Stříteský, Ph.D., stritesm@vse.cz
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