
NABÍDKA TÉMAT ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 

 

Vzdělávací program: Právní asistence (68-41-N/05) 

Obor vzdělání: Obecně právní činnost (68-41-N/.) 

Forma vzdělávání: denní, dálková 

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

Ročník: 2.X, 2.XD 

 

PRA1 Výjimečné tresty a jejich postavení v trestním právu ČR a a SR / jiném státě 

(komparace) – Vodrášková 

PRA2 Analýza poskytovatelů právních služeb v ČR a SR / jiném státě (komparace) – 

Vodrášková 

PRA3 Úloha sankcí ukládaných mladistvým pachatelům protiprávních jednání  

PRA4 Institut zajišťovacího řízení jako formy předběžného opatření (v trestní oblasti, 

civilní oblasti) – Vodrášková 

PRA5 Analýza ukládaných sankcí v českém trestním právu – Vodrášková 

PRA6 Možnosti ochrany obětí trestných činů v rámci trestního řízení – Vodrášková 

PRA7 Právní aspekty stalkingu – Vodrášková 

PRA8 Proces přeměny uloženého podmíněného trestu odnětí svobody – Vodrášková 

PRA9 Právní rámec integrace osob do společnosti po návratu z nepodmíněného výkonu 

trestu odnětí svobody – Vodrášková 

PRA10 Proces umístění pachatelů trestné činnosti do zabezpečovací detence – Vodrášková 

PRA11 Analýza procesu vykázání – Vodrášková 

PRA12 Postavení českého soudnictví v aspektu ochrany práv jednotlivých osob – 

Vodrášková  

PRA13  Mediace jako alternativa možného řešení sporů ve vybrané oblasti práva (rodinné, 

obchodní)  

PRA14 Proces přechodu majetku na potenciální právní nástupce – Vodrášková  

PRA15 Analýza daňového systému ČR a SR / jiného státu – Budilová, Holčáková   

PRA16  Trestní odpovědnost právnických osob v ČR a SR / jiném státě (komparatistika) – 

Drážďanská 

PRA17 Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení v ČR a SR / jiném státě 

(komparatistika) – Drážďanská, Vodrášková  

PRA18 Opravné prostředky v občanském soudním řízení v ČR a SR / jiném státě 

(komparatistika) – Drážďanská, Vodrášková  

PRA19 Analýza předběžných otázek položených českými soudy – Drážďanská 

PRA20 Mediace a její význam v právní praxi – Vodrášková, Štefanková  

PRA21 Probace a její význam v právní praxi – Vodrášková, Štefanková 



PRA22 Problematika správních poplatků se zaměřením na konkrétní lokalitu či poplatek 

(komparatistika) – Štefanková  

PRA23 Analýza právního postavení dětí narozených mimo manželství – Štefanková 

PRA24 Problematika ochrany osobních údajů se zaměřením na kamerové systémy – 

Štefanková 

PRA25 Analýza členství ČR v EU – Štefanková 

PRA26 Problematika dokazování ve správním řízení – Štefanková 

PRA27 Analýza dědického řízení se zaměřením na spory – Štefanková  

PRA28 Problematika Zdravotnické záchranné služby ČR ve vybraném regionu – Štefanková 

PRA29 Vývoj české justice po roce 1989 – Štefanková 

PRA30 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na vybranou problematiku – 

Štefanková 

PRA31 Sociální program a péče o zaměstnance ve vybrané organizaci – Rutová  

PRA32 Celoživotní vzdělávání a jeho význam v rozvoji vybraného regionu – Rutová 

PRA33 Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci – Rutová 

PRA34 Personální řízení vybraného podniku – Rutová 

PRA35 Nastavení a fungování sociální politiky státu z pohledu studenta – Kročilová    

PRA36 Analýza kriminality v oblasti životního prostředí 

 


