
PROF. ING. FRANTIŠEK FREIBERG, CSC. • SPECIALISTA V OBORU: finanční řízení, ekonomika podniku,
investiční controlling, řízení celoživotních nákladů produktů

• Členství ve vědeckých a redakčních radách, předsednictví v
dozorčích radách nadací

• Autor dvou monografií a desítek odborných publikací
• Vedoucí a řešitel mezinárodních projektů

ÚLOHA KONSTRUKTÉRA V ZAJIŠŤOVÁNÍ NÁKLADOVÉ

KONKURENCESCHOPNOSTI VÝROBKU

TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE INVESTIC DO VÝROBNÍCH

TECHNOLOGIÍ

Vypisuje oborová témata

vedoucí ústavu

M: Frantisek.Freiberg@fs.cvut.cz

T: +420 224 355 799

w w w . r e p . f s . c v u t . c z

Rámcová osnova práce
• Student bude vycházet ze svých znalostí procesu 

návrhu a konstrukce zvoleného výrobku
• Vyhodnotí nezbytné technické parametry výrobku 

a posoudí jejich konkurenceschopnost a 
zákaznickou přitažlivost

• Provede ekonomické a ekologické hodnocení 
výrobku

• Zaměří se na aspekty designu, využití materiálů, 
výrobních procesů a další varianty možných 
konstrukčních řešení

Rámcová osnova práce
• Student se seznámí s konkrétním investičním 

projektem ve strojírenství
• Vysvětlí povahu a důležitost investičních 

rozhodnutí
• Perfektní znalost technických požadavků rozšíří o 

ekonomické parametry projektu
• Určí rizika projektu a možností jejich 

minimalizace   
• Doporučí a obhájí řešení, které nejlépe splní 

aktuální požadavky a potřeby podniku

Je zřejmé, že technicky se dá udělat mnoho věcí, ale k úspěšnosti vede
jen to, co je ekonomicky výhodné a ekologicky přijatelné. Téma nabízí
vstup za hranice čistě technického vnímání výrobkových inovací. Řešení
daného tématu skýtá prostor pro obohacení technických znalostí a
dovedností studentů o poznání hodnotové dimenze inovací, která je pro
technika z hlediska současné praxe zcela nepostradatelná.

Investice jsou motorem rozvoje podniku. Jejich realizace má často
značné nároky na finanční náklady a úsilí, což vyžaduje důkladné zvážení
efektů dané investice. Je zřejmé, že jen to technické řešení, které zajistí
požadovanou ekonomickou a finanční návratnost investice může obhájit
její realizaci. Řešení daného téma umožňuje vstoupit do magických
souvislostí technických a ekonomických parametrů investic.



• SPECIALISTA V OBORU: kvantifikace podnikových procesů,
vnitropodnikového řízení a finanční analýzy

• Řešitel a vedoucí projektů řešených pro podniky v oblasti
finančního řízení, controllingu a ekonomiky

URČENÍ NÁKLADŮ PRODUKTU

(KOMPONENTY PRODUKTU)
ROZHODOVÁNÍ O NOVÉM PRODUKTU

Vypisuje oborová témata

DOC. ING. THEODOR BERAN, PH.D.

vedoucí odboru ekonomika

M: Theodor.Beran@fs.cvut.cz

T: +420 224 357 630

w w w . r e p . f s . c v u t . c z

Vyrobit auto, obráběcí stroj či jiný běžný produkt není dnes problém
skoro kdekoliv na světě. Ale dokázat vytvořit a vyrobit produkty či
nabídnout inženýrskou činnost na vysoké technické úrovni a přitom za
konkurenční cenu není snadné. Vyžaduje to vedle technické zdatnosti,
také schopnost pracovat s náklady tak, aby umožnily prodávat za cenu,
kterou zákazník je ochoten zaplatit. To je třeba UMĚT.

Rámcová osnova práce
• Charakteristika produktu (cílový

zákazník/podnik, určující užitné vlastnosti,
technická specifikace, vymezení funkce)

• Popis procesu vzniku (výroby) produktu (více
variant technologií) nebo variant inženýrského
postupu (u projektu či technického řešení)

• Návrh kalkulačního vzorce, kalkulace nákladů na
produkt (pro jednotlivé technologické či
inženýrské varianty)

• Zhodnocení navrženého postupu technicky,
manažersky a ekonomicky.

Rámcová osnova práce
• Výběr produktu a určení jeho uživatele-

zákazníka vč. firmy (pokud se jedná o
subdodávku)

• Určení klíčových užitných vlastností a návrh
technického řešení

• Odhad (hrubý propočet) vývojových nákladů,
investičních nákladů a efektů generovaných
investičním projektem

• Identifikace potenciálních rizik vývojového
projektu

• Zhodnocení projektu nového výrobku

Vývoj nového produktu či jeho podstatná inovace je velmi významně o
práci konstruktéra-technologa, ale výchozí musí být jeho užitné
vlastnosti, které musí být odlišné od konkurence a hlavně jedinečné a
přínosné pro uživatele-zákazníka nebo firmu (při subdodávkách). BP
bude o tom, jak postupovat, aby technické řešení mělo svůj efekt, bylo
elegantní a přitom využitelné. To je zásadní pro úspěch produktu.



ING. MIROSLAV ŽILKA, PH.D.

tajemník ústavu

M: Miroslav.Zilka@fs.cvut.cz

T: +420 603 279 144

• SPECIALISTA V OBORU: řízení, koordinace a hodnocení
projektů, nákladové a environmentální analýzy životního
cyklu produktů, výrobní management, návrh podnikových
informačních systémů

• Koordinátor mezinárodního projektu SHYMAN, spoluautor
a manažer projektu Podnikatelství pro techniky, člen týmů
dalších vědeckých i komerčních projektů

VÝROBA BUDOUCNOSTI – NOVÉ TECHNICKÉ

TRENDY - KDE JSME A KAM SMĚŘUJEME?
SOFTWAROVÉ NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

A TÝMOVOU SPOLUPRÁCI

Vypisuje oborová témata
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Rámcová osnova práce
• Technická charakteristika trendu (např. 3D tisk,

nanomateriály, kompozity, elektromobily,
alternativní zdroje energie, smart grids, atd.)

• Možnosti aplikace
• Výhody a nevýhody oproti stávajícímu řešení
• Zhodnocení dopadů ekonomických, sociálních,

environmentálních
• Bariéry rozvoje trendu a jeho masového rozšíření
• Předpokládaný časový rámec a scénáře rozvoje

trendu

Rámcová osnova práce
• Charakteristika softwarových nástrojů, jejich

přínosů, nedostatků
• Vzájemné srovnání vybraných nástrojů (např.

Dropbox, MS Sharepoint, Gooble Docs., MS
Project, Base Camp, Huddle)

• Zásady a pravidla pro využívání softwarových
nástrojů

• Příklady využití nástrojů pro řízení projektů a
týmovou spolupráci

Pokrok v oblasti vědy a techniky postupuje vpřed
mílovými kroky. Díky tomu je na prahu masového
rozšíření celá řada nových technologií, které zcela
zásadním způsobem ovlivní život a práci inženýrů v
budoucnosti. Poznejte do hloubky tyto nové trendy a
zmapujte, jaké jsou jejich možnosti, limity a budoucí
perspektivy.

V současném globálním světě je zcela běžné, že
společně pracují na jednom projektu lidé z různých
částí světa. S tím ovšem vyvstávají nové výzvy v oblasti
komunikace a koordinace těchto projektových týmů.
Poznejte poslední trendy v oblasti projektového
managementu a analyzujte moderní nástroje, které
dnešním manažerům (v případě, že se správně
používají) jejich práci zjednodušují.

START-UP STORY: 
PŘÍBĚH ÚSPĚŠNÉHO TECHNOLOGICKÉHO PODNIKU

Start-upy (neboli nově zakládané podniky) založené na
využívání moderních technologií hrají klíčovou úlohu
při zajišťování konkurenceschopnosti každé
ekonomiky. Mezi těmito podniky je však vysoká
„úmrtnost“, proto je potřeba dobře se na start
podnikání připravit a také se poučit z úspěchů a chyb
druhých. Pokuste se tedy detailně popsat cesty k
úspěchu známých technologických podniků.

Rámcová osnova práce
• Popis historie úspěšného technologického start-

upu (Tesla Motors, Lit Motors, Linet,…)
• Technicko-ekonomické vyhodnocení jednotlivých

historických fází vývoje start-upu
• Identifikace klíčových faktorů úspěchu a klíčových

neúspěchů
• Nastínění možných scénářů budoucího vývoje

podniku
• Možnosti financování start-upů



• SPECIALISTA V OBORU: podnikového managementu,
marketingu a strategického řízení

• Působil na významných manažerských postech v
bankovnictví, strojírenských podnicích a poradenství

ROLE TECHNICKÉHO MANAŽERA PŘI ŘÍZENÍ

PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ 21. STOLETÍ

MARKETING JAKO PRVNÍ KROK PŘI VÝVOJI

NOVÝCH PRODUKTŮ

Vypisuje oborová témata

ING. VLADIMÍR ŽÁČEK, CSC., MBA

M: Vladimir.Zacek@fs.cvut.cz

T: +420 224 355 794
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Rámcová osnova práce
• Technický manažer a jeho role v

podnikovém managementu
• Kritéria výběru technického manažera

v podniku
• Úkoly technického manažera v podniku
• Nejdůležitější informace potřebné pro

technického manažera v podniku

Rámcová osnova práce
• Charakteristika marketingu a marketingového

průzkumu
• Návrh struktury technických, tržních a finančních

dat potřebných k marketingovému průzkumu
trhu

• Analýza získaných dat
• Návrhy na zajištění komunikace se zákazníky pro

zvolený strojírenský výrobek

Manažeři jsou pokládáni za rozhodující činitele v řízení
podniků, a proto je výběr manažerů považován za klíč
k úspěchu podnikání. V 21. století jsou rozhodující
skupinou v podniku manažeři se znalostmi –
kvalifikovaní specialisté – kteří vědí jak přiřadit
poznatky a vědomosti, aby bylo dosaženo jejich
produktivního využití. Zanalyzujte hlavní úkoly
manažerů v průmyslových podnicích a to, jak se mění
v průběhu času.

Cílem marketingu je uspokojovat potřeby a přání
zákazníka. Výrobce musí být schopen se dívat na svůj
výrobek očima zákazníka, neboť není vůbec důležité,
co si o svém výrobku myslí podnik – výrobce, ale to,
jak výrobek vidí a co od něj očekává zákazník.
Marketing v této souvislosti tedy hraje zcela zásadní
roli již ve fázi samotného vývoje výrobku.
Charakterizujte tedy proces marketingu pro zvolený
výrobek.

TRŽNÍ ANALÝZA: ZMAPOVÁNÍ BOJIŠTĚ JAKO

PRVNÍ KROK K VÍTĚZSTVÍ

Rámcová osnova práce
• Charakteristika zvoleného tržního segmentu –

automobilový, letecký průmysl, kolejová vozidla,
výrobní stroje, doprava na železnici,...

• Charakteristika ekonomického vývoje a klíčových
ext. faktorů v odvětví (technologické, legislativní,
politické,…)

• Charakteristika klíčových hráčů a jejich tržního
postavení

• Charakteristika možného budoucího vývoje odvětví

Dokonalá znalost chování trhu, na kterém se
pohybujeme, nebo na který chceme expandovat, je
nezbytná pro dlouhodobý úspěch podniku. Jedině
pravidelné sledování zákaznických a technologických
trendů, legislativních opatření, chování konkurence a
další faktorů nám umožňuje včas reagovat na
přicházející změny. Zmapujte a detailně charakterizujte
vámi zvolený tržní segment.



• SPECIALISTA V OBORU: energetické ekonomie, energetiky,
ochrany ovzduší

• Působí jako manažer týmu ve výzkumném ústavu IREAS,
podílí se na řadě vědeckých a konzultačních projektů

• Působil jako poradce v oblasti rizik environmentální politiky
(Czech Coal) a podílel se na projektech emisních verifikací
(PwC), věnuje se oblasti hospodářské politiky na straně
výrobních firem i státní správy

ŠETŘIT NEBO NEŠETŘIT ENERGIÍ? UDRŽITELNÝ ROZVOJ FIREM? NESMYLS NEBO DOBRÝ NÁPAD

Vypisuje oborová témata

ING. ONDŘEJ VOJÁČEK, PH.D.

M: ondrej.vojacek@fs.cvut.cz

T: +420 731 407 976
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Rámcová osnova práce
• Energetický audit, resp. rezervy v hospodaření s

energií ve firmě (možno se zaměřením na
konkrétní firmu)

• Povinnosti ve vztahu k nakládání energií
• Financování úspor (EPC, dotační tituly, návratnost

úspor)
• Tvorba jednoduchého modelu úspor energií ve

firmě
• Vyhodnocení úsporných opatření v analyzovaném

případu

Rámcová osnova práce
• Seznámení se se zprávou o udržitelném rozvoji
• Standart GRI jako základ zpracování zprávy
• Výběr firmy pracující dle standardu a bez něj a

porovnání výsledných zpráv
• Přínosy reportu u jednotlivých skupin

stakeholderů
• Výpočet vybraných indikátorů dle standardu
• Zhodnocení finančních a nefinančních výhod

reportování

O šetření energiemi slýcháme dnes téměř na každém kroku. Co ale
znamenají úspory energií pro firmy? Jaké povinnosti mají firmy v oblasti
úspor energie a jaké mají možnosti získat na realizaci těchto úspor
finanční prostředky? Jde o velmi důležitou oblast, neboť náklady na
energie jsou pro firmy významným nákladem a mohou tak rozhodnout o
tom, zda firma na trhu uspěje, nebo zkrachuje.

Když firma chce být úspěšná, musí mít podporu svého okolí. Platí to tím
víc, čím větší dopady na své okolí firma má. Jak ale udržet dobré vztahy s
okolím, když například těžíte uhlí? Věřte nebo ne: možné to je.
Neznamená to ale o sobě tvrdit nepravdy nebo záměrně zatajovat data o
svém vlivu na okolí.


