
NABÍDKA TÉMAT ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 

 

Vzdělávací program: Firemní ekonomika (63-41-N/11) 

Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání (63-41-N/.) 

Forma vzdělávání: denní, dálková 

Školní rok: 2022/2023 pro školní rok 2023/2024 

Ročník: 2.R, 2.RD 

 

FEK1 Analýza on-line nakupování potravin na českém trhu – Paďourková 

FEK2 Cestovní ruch ve vybraném regionu – Paďourková 

FEK3 Řešení konfliktů na pracovišti – Rutová, Paďourková  

FEK4 Nové trendy v marketingové komunikaci – Tichá 

FEK5 Význam a nástroje public relations – Rutová, Tichá 

FEK6 Monetární politika ČNB – Tichá 

FEK7 Úvěrování podnikatelských subjektů – Tichá, Raková 

FEK8 Analýza vkladových bankovních produktů v ČR – Tichá 

FEK9 Společenská odpovědnost vybraných firem a jejich vnímání spotřebiteli – Rutová, 

Tichá 

FEK10 Účetní a daňové aspekty opravných položek – Holčáková 

FEK11 Finanční analýza vybrané firmy – Holčáková 

FEK12 Účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku – 

Holčáková  

FEK13  Personální činnosti ve vybrané organizaci – Rutová   

FEK14 Analýza sdílené ekonomiky v ČR – Rutová  

FEK15 Finanční analýza konkrétní účetní jednotky – Langová   

FEK16  Demografické změny společnosti a jejich dopady na ekonomiku – Langová 

FEK17 Využití věrnostních systémů pro podporu prodeje – Langová  

FEK18 Hodnocení vývoje makroekonomických ukazatelů ČR – Langová  

FEK19 Všeobecné účetní zásady a jejich aplikace v praxi – Holčáková 

FEK20 Transformace ekonomiky ČR po roce 1989 – Budilová  

FEK21 Inflace jako ukazatel ekonomické výkonnosti hospodářství – Budilová 

FEK22 Analýza vývoj cen v ČR – Langová  

FEK23 Analýza vybraných alternativních investic – Paďourková 

FEK24 Analýza hospodaření vybrané obce – Hašková  

FEK25 Právní aspekty hospodářské soutěže a jejího porušování 

FEK26 Možnosti financování podnikání v ČR 

FEK27 Aktuální změny v dani z příjmů a dopady těchto změn – Hašková  



FEK28 Komparace daňového systému ČR a SR / jiného státu 

FEK29 Situační analýza vybraného podnikatelského subjektu 

FEK30 Vývoj daně z příjmů fyzických osob za posledních 10 let – Hašková  

FEK31 Úskalí správy daní v praxi – Hašková 

FEK32 Daňová specifika v neziskovém sektoru – Hašková  

FEK33 Analýza podnikové kultury a image firmy na vybraném příkladu 

FEK34 Analýza investičních možností v době inflace – Raková 

FEK35  Vliv vedení daňové evidence/účetnictví na základ daně ve vybraném podnikatelském 

subjektu – Raková  

FEK36 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u Policie ČR v rámci ÚO Chomutov 

FEK37 Analýza služeb a hospodaření Městské knihovny Osek, organizační složky Města 

Osek 

FEK38 Audit s požadavky normy IATF 16949:2016 v automobilovém průmyslu 

 

 


