Rámcová témata bakalářských prací katedry financí a účetnictví
pro akademický rok 2020/2021
Studijní program: Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika
a management – pro prezenční i kombinované studium, zaměření KFU
Termín obhajob a konání závěrečné státní zkoušky: červen 2021
Upozornění pro studenty – kapacity a zaměření kvalifikačních prací:
 Kapacita bakalářských prací zadávaných KFU v rámci bakalářského studijního oboru Podniková
ekonomika a management je omezena.
 Jednotliví vedoucí prací mají stanovený maximální počet přihlášek ke kvalifikační práci, které smějí
podepsat (viz směrnice 1DS/2016 ve znění všech dodatků).
 Všechna témata je třeba aplikovat s ohledem na studijní program a obor.
 Témata jsou rámcová, následně mohou být ještě názvy kvalifikačních prací upřesňovány na
základě konzultace s vedoucím práce.
Upozornění pro studenty – postup zadávání kvalifikačních prací:
 Po konzultaci a souhlasu vedoucího kvalifikační práce s vedením dané práce student vyplní
formulář „Přihláška k BP“ (formulář je ke stažení na webu KFU v záložce formuláře https://fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=KFU).
 Vyplněný formulář ve finálním znění zašle student vedoucímu kvalifikační práce (zasílání musí být
realizováno ze studentského mailu, fikce podpisu) ke schválení.
 Vedoucí práce vyjádří finální souhlas (náhrada podpisu) mailovou odpovědí studentovi, a zároveň
vedoucí kvalifikační práce přepošle finální přihlášku sekretářce katedry, paní Evě Bultasové
(bultasov@kfu.zcu.cz). Přihláška bude na sekretariátu vytištěna a dále evidována.

Témata vedená pracovníky KFU
Ing. Marie Černá, Ph.D.
1.

Aplikace účetních zásad a daňové legislativy v praxi - zvolený ekonomický subjekt

2.

Informační systém a jeho vliv na nastavení procesů (zejména v oblasti účetnictví a daní)
zvoleného ekonomického subjektu

3.

Řízení rizik v rámci procesů zajišťovaných ekonomickým oddělením zvoleného ekonomického subjekt

4.

Účetní a daňová specifika vyplývající ze zaměření činnosti zvoleného ekonomického subjektu

5.

Vlastní téma studenta - na základě dohody s vedoucí práce

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
1.

Daň z příjmů fyzických osob – komparace ČR a SRN a stanovení ekonomických dopadů v daných zemích

2.

Daň z příjmů právnických osob v praktických aplikacích

3.

Zdanění nemovitých věcí – příklady z praxe vybraných zemí

4.

Finanční reporting

5.

Finanční řízení neziskové organizace na konkrétním příkladu z praxe

6.

Vlastní téma na základě domluvy s vedoucí práce

doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.
1.

Odpisování vícesložkových aktiv v podnikové praxi

2.

Specifika účtování v hospodářském roce

3.

Mezitímní účetní výkaznictví

4.

Analýza forem evidence podnikatelské činnosti v EU

5.

Pozice environmentálních dat v účetních systémech
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6.

Role finančního účetnictví v Corporate Governance

7.

Koncepční rámce účetních systémů

8.

Konsolidovaná účetní závěrka

9.

Vykazování derivátů

10.

Vykazování kryptoměn v účetnictví.

11.

Časová hodnota peněz v účetnictví

12.

Požadavky na účetní profesi v zemích EU/V4

13.

Komparace účetních pravidel dle českého a německého právního rámce

14.

Vliv GDPR na účetní výkaznictví

15.

Směry výzkumu v oblasti financí a účetnictví

16.

Komparace požadavků na udržitelnost a environmentální aspekty

17.

Účtování a vykazování v zemědělském podniku

18.

Vlastní téma dle návrhu studenta

Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.
1.

Specifika finančního účetnictví a daňových povinností společností s ručením omezeným

2.

Daňová optimalizace malých a středních podniků

3.

Specifika daně z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu

4.

Téma dle vlastního výběru související s problematikou účetnictví a daní

Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
1.

Možnosti financování bydlení v České republice

2.

Zhodnocení hypotečních produktů bank v České republice

3.

Stavební spoření v České republice

4.

Finanční gramotnost a její úroveň na příkladu vybrané vzdělávací instituce

5.

Platební karty

Ing. Lucie Vallišová, Ph.D.
1.

Transpozice evropské Směrnice č. 2014/95/EU do českých právních předpisů a její vliv na české
podnikatelské subjekty

2.

Kreativní účetnictví

3.

Podnikové informační systémy a jejich využití v podnikové praxi

4.

Analýza vybraného modulu SAP ve zvoleném podnikatelském subjektu

5.

Analýza a komparace systémů měření a řízení udržitelné výkonnosti

6.

Formování a význam pravidel pro účtování a vykazování

7.

Metodika založení a provozu živnostenského podnikání

8.

Daňová a účetní specifika jednotlivých právních forem podnikání

9.

Vlastní téma po dohodě s vedoucí práce
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Ing. Veronika Komorousová
Ing. Komorousovou, prosím, kontaktujte na této mailové adrese: v_komorousova@email.cz
1.

Analýza a řízení nákladů ve vybraném podnikatelském subjektu

2.

Rozbor a optimalizace systému kalkulací ve vybraném podnikatelském subjektu

3.

Využití podnikového informačního systému pro řešení úloh manažerského účetnictví ve vybraném
podnikatelském subjektu

4.

Rozbor a optimalizace systému plánování a rozpočtování ve vybraném podnikatelském subjektu

5.

Finanční analýza ve vybraném podnikatelském subjektu

6.

Využití manažerského účetnictví při řízení vybraného podnikatelského subjektu

7.

Analýza nákladů a výnosů ve vybraném podnikatelském subjektu

8.

Plánování a vyhodnocování odchylek z pohledu manažerského účetnictví ve zvoleném podnikatelském
subjektu

9.

Podnikový informační systém a jeho využití pro řízení vybraného podnikatelského subjektu

10. Reporting jako systém vnitropodnikového výkaznictví ve vybraném podnikatelském subjektu

Témata vedená pracovníky KEM
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. (KEM)
1.

Využití simulace Monte Carlo při hodnocení projektu

2.

Implementace a provoz prediktivního trhu v MSP jako součásti DSS

3.

Využití SW Mathematica ve finanční matematice

4.

Využití SW Mathematica k vizualizaci ekonomických dat

5.

Návrh a implementace webového informačního systému

6.

Výběr a implementace systému pro podporu rozhodování

7.

Výběr a implementace open source BI systému

8.

Vlastní téma – po vzájemné konzultaci

PhDr. Čestmír Jarý (KEM)
1.

Současná nezaměstnanost v ČR, příčiny a důsledky

2.

Úloha Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v české ekonomice

3.

Podpora státu při vzniku a provozování kladné externality v ekonomice

4.

Problém zaměstnávání zahraničních dělníků jako faktor ekonomického růstu ČR

5.

Kurzová politika ČNB

6.

Inflační cílování v ČNB

7.

Technologická deflace v konkrétní firmě

8.

Role státu v řešení problému asymetrie informací

9.

Investiční pobídky, realizace konkrétní případu

10. Přirozená míra nezaměstnanosti a její dopady na ekonomiku za současné situace v ČR
11. Vliv zaměstnávání agenturních zaměstnanců na efektivnost podniku
3

JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D. (KEM)
1.

Trh práce – regionální srovnání

2.

Realitní trhy – regionální srovnání

3.

Modifikace mainstreamového paradigmatu podle gazorninplat

4.

Pigouvo řešení externalit v českých daňových zákonech

5.

Behaviorání přístupy v ekonomii

Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. (KEM)
1.

Dopady mimořádných opatření v souvislosti se zamezením šíření nemoci Covid-19 na konkrétní podnik

2.

Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku

3.

Analýza rychle rostoucích firem v České republice

4.

Analýza potřeb dalšího vzdělávání ve vybraném podniku

5.

Faktory prosperity malé firmy

6.

Regulace kvality výrobního procesu

7.

Analýza a specifika s.r.o. s nízkým základním kapitálem (nižším než 200tis. Kč, ve výši 1 Kč)

8.

Vlastní téma dle domluvy

Ing. et Ing. Miloš Nový (KEM)
1.

Rozbor motivů evropských integračních procesů

2.

Krize eurozóny – mýty a skutečnost

3.

Ekonomické a právní aspekty zavedení společné měny euro v ČR

4.

Příležitosti a hrozby přeshraniční spolupráce

5.

Regulace a deregulace služeb mobilních operátorů

6.

Cenová elasticita poptávky a masmédia

7.

Analýza úspěšnosti transformačního procesu v České republice

8.

Potenciál regionálních mezinárodních letišť v ČR

9.

Soběstačnost ČR v energetice

10. Brexit – příležitost nebo hrozba

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný (KEM)
1.

Řešení konkrétních ekonomických problémů vybraného podniku s využitím jednoduchých kvantitativních
metod

2.

Řešení dílčích problémů dopravní logistiky konkrétního podniku

3.

Řešení dílčích problémů navrhování, řízení či optimalizace logistických procesů konkrétního podniku

4.

Posouzení efektivnosti systému podnikové dopravy

5.

Využívání podnikových informačních systémů pro řešení úloh podnikového managementu v praxi

6.

Výběr a implementace SW pro simulaci logistických procesů

7.

Návrh a implementace jednodušších heuristik pro řešení specifických variant rozvozních problémů

Ing. Pavla Říhová (KEM)
1.

Analýza dopadů neočekávaných (specifických) událostí na kapitálových trzích

2.

Nástroje technické analýzy a jejich využití na finančních trzích

3.

Investiční analýza akcií vybrané společnosti

4.

Analýza časových řad a jejich využití v podnikové praxi

5.

Využití statistických výkazů v konkrétním podniku
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6.

Racionalizace (optimalizace) logistických nákladů ve vybraném podniku

7.

Analýza vývoje životní úrovně a životních podmínek obyvatelstva

8.

Vlastní téma – po domluvě s vedoucí

Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. (KEM)
1.

Ekonomické zhodnocení vybraného projektu (výpočet NPV, IRR, analýza kladných a záporných finančních
toků, rizika projektu, …)

2.

Využití kvantitativných metod (modelů) v manažerském rozhodování (aplikace vybraných modelů např.:
regresní modely, modely časových řad, Markovovy řetězce, ….)

3.

Analýza kapitálových a komoditních trhů (akcie, měny, komodity, technická, fundamentální analýza, …;
data z kapitálových trhů k dispozici)

4.

Koronavirus a jeho dopady na finanční trhy (akciové, komoditní, měnové, …)

5.

Statistická analýza podnikových dat (zpracování dat; komparace metod, ověřování robustnosti metod;
možnosti SW Statistica)

6.

Simulace vybraného podnikového procesu (hromadná obsluha, řízení zásob, řízení projektů, atd.
předpokládá znalost základů programování)

7.

Analýza finančních produktů v ČR (spořící nebo úvěrové produkty, pojištění, zhodnocení, komparace
produktů, …)

8.

Vlastní téma po vzájemné konzultaci

Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. (KEM)
1.

Současné problémy trhu práce ve vybraném regionu

2.

Sdílená ekonomika

3.

Bez obalu – alternativní chování spotřebitele mimo dosah běžných statistických šetření

4.

Netržní produkce jako součást spotřeby domácností – srovnání vybraných ekonomik

5.

Ekonomické aspekty pěstování alternativních plodin
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