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Téma diplomovej práce

Buganová Manažment podnikateľských rizík
Katarína,
Systémy včasného varovania ako nástroj na monitorovanie
doc. Ing. rizík v podniku
PhD.
Posudzovanie podnikateľských rizík v oblasti marketingu

Hollá
Katarína,
doc. Ing.
PhD.

Forma
štúdia
D+E
D+E
D+E

Manažment rizík pri realizácii projektu v podniku

D+E

Manažment rizík pri zavádzaní zmien v podniku

D+E

Posudzovanie podnikateľských rizík v MSP

D+E

Krízový manažment v podniku

D+E

Manažment rizík štúdie uskutočniteľnosti projektu

D+E

Posudzovanie rizík závažných priemyselných havárií v Českej
a Slovenskej republike
Využitie aplikácií a softvérových prostriedkov pre
posudzovanie rizík v BOZP
Integrovaná bezpečnosť podniku pri využívaní nebezpečných
látok
Aplikácie ergonomických pravidiel na pracovisku

Hudáková Integrovaný manažment rizík v podniku
Mária, doc.
Manažment rizík v procese zabezpečenia resp. zvyšovania
Ing. PhD. kvality v organizácii
Manažment rizík v podniku s využitím vybraných metódy (napr.
FMEA, atď.)
Manažment rizík pri zvyšovaní efektívnosti výrobného procesu
v podniku
Kelíšek Ekonomické dôsledky mimoriadnych udalostí
Alexander,
Finančná diagnostika ako nástroj na odhaľovanie finančných
Ing. PhD. rizík podniku
Riziká budúceho vývoja národného hospodárstva SR

D
D
D
D
D+E
D+E
D+E
D+E
D+E
D+E
D+E

Klučka Posudzovanie rizika a hodnotenie výkonnosti v malom
Jozef, doc. a strednom podniku na Slovensku
Ing. PhD. Vybrané problémy financovania v krízovom manažmente
Krízový manažment v podniku
Manažérske aspekty aplikácie dronov v krízovom manažmente
v Slovenskej republike
Aplikácia viackriteriálneho rozhodovania v rozhodovacom
Kubás
Jozef, Ing. procese krízových manažérov
Dopad mimoriadnych udalostí v zahraničí na prostredie
PhD.
Slovenskej republiky
Prevencia vzniku mimoriadnych udalostí
Úlohy a postavenie civilnej ochrany vo svete v meniacom sa
bezpečnostnom prostredí
Zapojenie IZS v krízovom manažmente pri zvládaní
mimoriadnych udalostí

D+E
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D+E
D+E
D+E
D
D+E
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Civilná ochrana s ohľadom na pripravenosť obyvateľov

D+E

Komplexné riešenie vybraného druhu mimoriadnej udalosti

D+E

Možnosti využitia sociálnych sietí pre zber a vyhodnocovanie
informácií o mimoriadnych udalostiach

D+E

Nové druhy mimoriadnych udalostí

D+E

Moricová Posudzovanie psychosociálnych rizík v organizácii
Valéria,
Vplyv psychosociálnych rizík na výkonnosť krízových
Mgr. PhD. manažérov

D+E
D+E

Práca s osobami so zdravotným postihnutím počas evakuácie

D+E

Príprava žiakov / študentov zameraná na civilnú ochranu

D+E

Strelcová Zdroje ekonomickej bezpečnosti konkrétneho podniku
Stanislava,
doc. Ing. Ekonomická bezpečnosť vybraného trhového subjektu
PhD.
Studená Spoločenská zodpovednosť organizácií a riešenie
Jana, Mgr. mimoriadnych udalostí
Zodpovednosť v kontexte krízového manažmentu
PhD.
Skúmanie zraniteľnosti spoločnosti voči vplyvu mimoriadnych
Titko
Michal, udalostí a krízových situácií
Ing. PhD. Hmotné rezervy štátu na riešenie krízových situácií
Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií

D+E
D+E
D+E
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D+E
D+E
D+E

Ristvej
Jozef,
prof. Ing.
PhD.
eMBA

Použitie vybraného softvéru na podpora rozhodovania v
krízovom manažmente
Využitie geoinformačných systémov na podporu rozhodovania
v krízovom manažmente
Hybridné hrozby v Slovenskej republike
Postavenie a úlohy vybranej organizácie medzinárodného
krízového manažmentu s aplikáciami v podmienkach
Slovenskej republiky
Podiel Slovenskej republiky na úlohách medzinárodného
krízového manažmentu
Aplikácia metód podpory rozhodovania v manažmente rizík
s aplikáciou na konkrétnu prípadovú štúdiu

D+E
D+E
D+E
D+E
D+E
D+E

Manažment rizík v orgánoch miestnej štátnej správy

D+E

Optimalizácia rozhodovacích procesov v krízovom riadení

D+E

Prevencia vzniku mimoriadnych udalostí prírodného charakteru

D+E

Matematický model rozhodovacej situácie uplatňovanej v rámci
manažmentu rizík
Riadenie štátu v krízových situáciách definovaných ústavným
zákonom č. 227/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na
regionálnej úrovni (s dôrazom na čl. 9 a 10)
Bezpečnostné hrozby 21. storočia
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