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Nabídka na zpracování diplomové práce ve spolupráci s Abydos s.r.o. 

Portrét firmy Abydos s.r.o. 

Abydos s.r.o. již více než 18 let provádí s více než 200 zaměstnanci povrchové úpravy odlitků pro německé 

slévárny. Koncovými zákazníky jsou automobilky Audi, BMW a další světově významné firmy jako Bosch 

Rexroth, Johne Deere, Caterpillar, KUKA. Odlitky jsou tedy součástí zemědělských a stavebních strojů ale i strojů 

ve všeobecném strojírenství. Zaměstnavatel roku a odpovědná firma roku v soutěži hospodářských novin firma 

roku 2014. Neboť víme, že nejlepší je být nejlepší a tedy i nejlepší zaměstnavatel, proto neustále pracujeme na 

naší personální strategii, do které implementujeme očekáváné změny na trhu práce.  

Vypsaná témata: 

1. Kompetenční podnikové modely a jejich implementace v praxi 

V současné době připravujeme zavedení kompetenčního modelu do naší podnikové praxe. BP/DP by se 

zaměřila na posouzení různých kompetenčních modelů a navrhla a připravila návrhy kompetenčních modelů 

pro THP pozice. Výsledky práce se stanou součástí kompetenčního modelu firmy a bude na ně navazovat další 

rozvoj projektu.  

2. Prognóza vývoje trhu práce v ČR a EU v těžkém strojírenství do roku 2025 

Na toto téma vypisujeme DP (BP), která se zaměří na vývoj trhu práce do roku 2025 v našem regionu 

(Karlovarský kraj) v kontextu dalšího vývoje pracovního trhu v Evropě a jaký bude mít dopad firmu, která 

podniká v těžkém strojírenství s velkým podílem lidské práce a zručnosti. Na základě výsledků práce bude 

společnost dále rozvíjet personální i výrobní strategii, včetně zapracování do personálně marketingových a 

náborových systémů. 

3. Personální marketing v odvětví těžkého strojírenství 

Na základě výsledků práce bude společnost dále rozvíjet personálně marketingový plán a náborové systémy. 

Předpokladem pro všechny práce je počáteční nejméně dvoutýdenní stáž ve firmě, aby studenti poznali a 

pochopili specifika firmy a personalistiky. V případě dobrého zapracování a oboustranného zájmu může další 

spolupráci během bakalářské resp. diplomové práce probíhat formou brigády. 
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