Výzkumné zaměření akademických pracovníků URBV
využitelné k návrhům témat bakalářských a diplomových prací
doc Ing. Ivana Kraftová, CSc.
 Mezoekonomická témata týkající se odvětví a regionů zaměřená na jejich vývoj a
výkonnost (faktory vlivu, komparativní studie, trendy).
 Vybrané parametry rozvoje regionu (investice, finanční zdroje, kapitálová síla,
lidský činitel, triple helix, odvětvová struktura).
 Ekonomická základna regionu a její provázanost s regionálním rozvojem.
 Bezpečnostní aspekty rozvoje regionu a sídel.
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
 Regionální procesy se zaměřením na indikátory regionálního rozvoje.
 Hodnocení dopadů strategií měst a regionů do území, životního prostředí a kvality
života jejich obyvatel.
 Územní plánování jako nástroj formování měst a regionů v kontextu dalších
nástrojů plánování.
 Urbanistická koncepce a fungování měst s ohledem na udržitelný rozvoj.
 Nové trendy v organizaci funkčního upořádání měst a jejich správy.
Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.
 Kvalitní lidské zdroje jako nutná premisa rozvoje regionu, jejich dvojí role –
produkční a spotřební, lidský kapitál a jeho měřitelnost.
 Demografická analýza obyvatelstva – demografická statika, dynamika a
prognostika jako užitečný zdroj informací pro rozhodování decizní sféry.
Ekonomicko-sociální dopady změn demografické struktury a reprodukčního
chování populace.
 Regionální rozvoj – jeho vymezení, podoby, možnosti a omezení, snahy o
kvantifikaci a měřitelnost kvalitativních charakteristik. Atraktivnost regionu
v různých podobách jako ukazatel jeho konkurenceschopnosti.
 Regionální politika jako prostředek nejen k eliminaci nežádoucích sociálněekonomických meziregionálních rozdílů, ale též k podpoře jedinečnosti a
excelentnosti. Její nástroje, využitelnost a účinnost v prostředí Evropské unie a
České republiky.
 Problematika regionální bezpečnosti ve vazbě na státní, mezinárodní i globální
úroveň. Zdroje pro zajišťování bezpečnosti, bezpečnostní politika a strategie,
bezpečnostní systém.
 Financování a otázka hodnocení ekonomické efektivity činnosti základních složek
integrovaného záchranného systému v České republice, mezinárodní komparace
jako prostředek hledání možných pozitivních změn.

Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.
 Projektování a výstavba schopností bezpečnostního systému.
 Financování ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.
 Lidský kapitál v bezpečnostním systému.
 Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory na trhu práce.
 Hospodárnost a efektivita personálního systému součástí ozbrojených sil
a bezpečnostních zdrojů.
 Substituce práce kapitálem v bezpečnostním systému.
 Investiční management v bezpečnostním systému.
Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
 Regionální ekonomie; odolnost regionů; ekonomická bezpečnost regionů;
ekonometrické metody pro modelování regionů.
 Krizový management a risk management; metody analýzy a snižování rizik;
ekonomické aspekty opatření proti riziku.
 Analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury; ochrana obyvatelstva;
terorismus; kybernetická kriminalita.
 Vnitřní audit; bezpečnostní audit; procesní audit; strategický audit.
 Udržitelný rozvoj, nástroje regionálního rozvoje; strategické plánování; strategické
a koncepční dokumenty územních samosprávních celků.
Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.
 Regionální integrace, regionální politika EU.
 Ekonomická výkonnost regionu, odvětvová struktura, makroekonomická statistika.
 Problematika regionálních disparit (s akcentem na země střední a východní
Evropy), atraktivita regionu, životní standardy obyvatelstva.
 Vliv investic na rozvoj a konkurenceschopnost regionu, inovační potenciál jako
zdroj regionálního rozvoje.
 Bezpečnostní problematika na regionální úrovni.

