
VOŠ FIREMNÍ EKONOMIKA 

Návrhy témat k absolventským pracím 2020/2021 

 

Ing. Petra Holčáková  

1. Účetní a daňové aspekty opravných položek 

2. Finanční analýza vybrané firmy 

3. Tvorba interních účetních směrnic ve vybrané firmě 

4. Finanční, účetní a daňová specifika vybraných neziskových organizací 

5. Daňové reformy v ČR 

6. Daň z příjmu fyzických osob a její optimalizace 

 

Ing. Jana Langová  

1. Finanční analýza konkrétní účetní jednotky 

2. Demografické změny společnosti a jejich dopady na ekonomiku  

3. Postavení žen v zaměstnání  

4. Problematika osobního prodeje (šmejdi) 

5. Využívání věrnostních systémů pro podporu prodeje  

6. Zadlužování domácností 

 

Ing. Dobroslava Vodrášková 

1. Problematika poplatků (ve vybraném právním odvětví) 

2. Právní aspekty úpravy závazků v obchodním právu 

3. Právní úprava diskriminace na pracovišti 

4. Závazkové vztahy v obchodním právu (dle NOZ), jejich vznik, změna a zánik 

5. Hospodářské soutěžení – právní prostředky proti porušování hospodářské soutěže 

6. Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Ing. Iva Tichá 

1. Nové trendy v marketingové komunikaci 

2. Význam a nástroje public relations  

3. Monetární politika Centrální banky 

4. Úvěrování podnikatelských subjektů 

5. Vkladové bankovní produkty 

 



Ing. Hana Rutová 

1. Míra předlužení domácností 

2. Evropský trh práce 

3. Analýza situace na trhu práce ve vybraném regionu 

4. Analýza hospodaření vybrané obce 

5. Celoživotní vzdělávání a jeho význam v rozvoji regionu. 

 

Ing. Gabriela Raková 

1. Daňová evidence ve vybraném podniku 

2. Běžné účty pro podnikatele 

3. Možnosti financování podnikání v ČR 

4. Daňový průvodce pro začínající podnikatele 

 

Ing. Jitka Hašková 

1. Aktuální změny v dani z příjmů a dopady těchto změn  

2. Vývoj daně z příjmů fyzických osob za posledních 10 let 

3. Úskalí správy daně v praxi 

4. Návrh na efektivní sazbu daně z příjmů fyzických osob 

5. Vybrané účetní a daňové problémy u podnikatelského subjektu 

6. Daňová specifika v neziskovém sektoru  

7. Daňové aspekty majetkových daní na konkrétních příkladech 

8. Zdaňování sportovců 

9. Komparace daňového systému České republiky a Slovenské republiky/ či jiného státu 

EU 

10. Přehled zdaňování všech právních forem podnikání 

11. Zaměstnanecké benefity na příkladu vybraného subjektu 

12. Situační analýza vybraného podnikatelského subjektu 

13. Možnosti využití sociálních sítí v podnikatelské praxi 

14. Rodinné podnikání a jeho efektivnost 

15. Analýza podnikové kultury a image firmy na vybraném příkladu  

16. Podnikatelský záměr u vybraného subjektu 

 

 

Vlastní téma, které souvisí s problematikou FEK, je možné zvolit po dohodě 

s jednotlivými vyučujícími VOŠ. 


