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• dle domluvy s jednotlivými školiteli lze vybrat jiné téma 

 

 

doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D., Ing.Paed.IGIP, kat. 151, klapka 2503 

• Pokročilé statistické a matematické metody a modely (Advanced Statistical and 

Mathematical Methods and Models). 

• Statistická analýza vícerozměrných dat, vícerozměrné modely ekonomických a sociálních 

ukazatelů (Statistical Analysis of Multidimensional Data, Multidimensional Models of 

Economic and Social indicators). 

• Výpočtové modelování systémů s využitím statistických, numerických a logických metod 

(Computational modeling of Systems using Statistical, Numerical and Logical Methods. 

 

prof. Ing. Jana Hančlová, CSc., kat. 157, klapka 2285 

• Modelování a hodnocení konkurenceschopnosti (ekonometrické modelování, metody 

datových obalů) (Modelling and Evaluation of Competitiveness (Econometric Modelling, 

Data Envelopment Analysis))  

• Formulace a využití nových hybridních DEA modelů pro hodnocení výkonností 

rozhodovacích jednotek (Formulation and Applications of new hybrid DEA models for 

Evaluation the Performance of Decision Making Units)  

 

doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec, kat. 157, +420 596 992 318 

• Fuzzy logika pro smart města (Fuzzy Logic for Smart Cities) 

• Rozšíření Business intelligence reportingu o kvantifikované věty přirozeného jazyka 

(Extension of Business Intelligence Reporting with Quantified Sentences of Natural 

Language) 

 

doc. Ing. Pavla Macurová, CSc., kat. 152, klapka 2253 

• Vybrané nástroje ke zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců (Selected Tools for 

Increasing Resilience of Suplly Chains). 

 

prof. Ing. Dušan Marček, CSc., kat.155, klapka 2378 

• Statistické modely a modely výpočtové inteligence pro predikci chaotických vysoko-

frekvenčních finančních dat (Statistical and CI Models to Predict Chaotic High-frequency 

Financial Data) 
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doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., kat. 155, klapka 2235 

• Neuro-fuzzy expertní systémy a jejich ekonomické aplikace (Neuro-fuzzy Expert Systems 

and their Economic Applications) 

• Časové Petriho sítě a jejich aplikace v oblasti řízení projektů (Time Petri Nets and their 

Applications in the Area of Project Management) 

• Ekonomické aplikace technologií rozšířené a smíšené reality (Economic Applications of 

Augmented and Mixed Reality Technologies). 

 

prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D., kat. 151, klapka 2522 

• Aplikace statistických metod v business intelligence (Statistical Methods Applications in 

Business Intelligence) 

 

doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D., kat. 157, klapka 2255 

• Analýza sentimentu a její aplikace pro manažerské rozhodování (Sentiment Analysis and its 

Application in Managerial Decision Making) 

• Stochastická a fuzzy optimalizace ekonomických procesů (Stochastic and fuzzy optimization of 

economic processes) 

• Aplikace vícekriteriálních rozhodovacích metod za rizika a neurčitosti pro řešení ekonomických a 

IT problémů (Application of multi-criteria decision making methods under risk and uncertainty in 

economics and IT) 

 

 

 


