Číslo: 1/06
Téma: Katalogový ceník
Jméno: Jana Balvínová
Svou pětiměsíční praxi jsem strávila ve firmě Eva Vostrá, která se zabývá výrobou a prodejem
kynologických potřeb a pomůcek. Na základě dohody s majitelkou firmy jsem pro firmu vypracovala nový
katalogový ceník.
Teoretickou část praxe tvoří rozbor marketingového mixu, kde je rozebrána jeho historie a jednotlivé
prvky, protože se tato problematika prolíná do celého katalogového ceníku.
V analytické části práce je v první kapitole popsána charakteristika firmy, její výrobní technologie a
používané materiály. Analytická část obsahuje dále rozvržení katalogového ceníku: co všechno by v něm mělo
být a jak má působit na zákazníka.
Součástí mé absolventské práce je i tvorba nového názvu a loga firmy, kde jsou popsána všeobecná
pravidla pro výběr názvu a loga.
Další z kapitol praktické části vysvětluje důležitost fotografií a obrázků v katalogovém ceníku a je zde
uveden i seznam obrázků a fotografií, které jsem do ceníku použila. Kromě toho v této kapitole vysvětluji
význam různých barev, jak jsou chápány při použití v reklamě a jaký mají význam pro různé země.
Poslední kapitola se věnuje popisu vzhledu jednotlivých stránek katalogového ceníku, který jsem
vytvořila.
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EVA – DOG s.r.o. Chlístovice

Číslo: 2/06
Téma: Zdanění závislé činnosti
Jméno: Ilona Čudová
Svou pětiměsíční praxi jsem strávila na Finančním úřadě v Čáslavi. Pracovala jsem převážně na
oddělení daňové správy, kde jsem zpracovávala daňová přiznání, pořizovala tato přiznání do počítače a psala
úřední záznamy. Pracovala jsem také v archivu a na registračním úseku. V archivu jsem se seznámila kromě
daně z příjmu fyzických osob i s daní z nemovitosti, z převodu nemovitosti a daní darovací. Na registračním
úseku jsem pracovala s počítačem a kartotékou. Byla to práce, která mě bavila a kde jsem získala spoustu
nových informací.
Má práce je rozdělena do deseti kapitol. V úvodní kapitole vysvětluji, proč jsem si vybrala právě téma „
Zdanění závislé činnosti “.
Druhá kapitola je zaměřena na základní informace o finančním úřadu, jeho členění a je zde také
popsána organizační struktura finančního úřadu v Čáslavi.
Ve třetí kapitole popisuji daň z příjmů fyzických osob. Jsou zde vymezeny daňové subjekty a předmět
daně z příjmů.
Čtvrtá kapitola je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Rozebírám zde
závislou činnost, funkční požitky a základ daně.
Pátá kapitola popisuje Prohlášení.
V šesté kapitole popisuji způsob zdanění z hlediska podepsání nebo nepodepsání Prohlášení. Je zde
uveden výpočet zálohy za kalendářní měsíc a popsání jednotlivých položek.
Sedmá kapitola obsahuje údaje o ročním zúčtování, podmínkách pro provedení ročního zúčtování a
sazbu daně.
Osmá kapitola je zaměřena na změny, které proběhly k 1. 1. 2006.

V deváté kapitole začíná praktická část této práce. Tato kapitola úzce souvisí s částí teoretickou.
Následují základní údaje o třech zaměstnancích. Příklad pokračuje výpočtem měsíčních záloh a ročního
vyúčtování.
Cílem mé práce bylo vypracovat kompletní přehled, ve kterém by byly uvedeny veškeré výpočty
související se závislé činnosti.
Zaměření:
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Podnik:

Finanční úřad Čáslav

Číslo: 3/06
Téma: Snímkování pracovního dne
Jméno: Martina Doubravová
Svou pětiměsíční praxi jsem trávila ve firmě Frigera Metal, a. s. se sídlem v Kolíně. Téma mé
absolventské práce je snímkování pracovního dne. Práce má čtyři části. První je úvod. Zde jsou nějaké informace
o historii firmy, výrobním programu a vnitřní struktuře firmy. Druhá část práce je část teoretická. Zde jsou
informace o produktivitě práce, významu produktivity, zvyšování produktivity práce a co produktivitu ovlivňuje.
Třetí část je praktická. Zde jsou informace o snímkování pracovního dne a křížkové metodě, kterou jsem
snímkování prováděla. Také je zde mnoho tabulek a grafů s výsledky snímkování a můj postoj k nim. Poslední
částí je závěr. Zde je shrnutí výsledků a doporučení pro zlepšení.
Zaměření:
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Frigera Metal, a.s. Kolín

Číslo: 4/06
Téma: Implementace IS ve výrobním podniku
Jméno: Jan Drahoš
Svou pětiměsíční praxi jsem strávil ve společnosti Komutex, spol. s r.o. Tato společnost se zabývá
výrobou komutátorů, elektromotorů a dílů na CNC a vícevřetenových automatech. Má práce na technickém
oddělení spočívala v kontrole kvality a práci s informačním systémem.
V úvodu své práce jsem stručně popsal obec Vortovou, společnost Komutex a její pobočku v Bystřici
nad Pernštejnem. V další části své práce popisuji analýzu možnosti využití IS a porovnávám společnost s IS se
spol. bez IS. Pokračuji nastíněním problematiky, výběru vhodného IS pro výrobní podnik a zabývám se
zaváděním IS po jednotlivých etapách. Přibližuji některé technické problémy, jejich popis a řešení. V následující
části mé absolventské práce popisuji IS K2 a jeho jednotlivé moduly. Nakonec mojí práce ukazuji postup výroby
komutátoru v informačním systému, vkládání záznamů do systému, jako jsou technologické postupy, výrobní
náklady, materiály, polotovary, apod.) a jejich vstup do hotového výrobku.

Myslím si, že IS K2 byl pro společnost Komutex správnou volbou. Složitost systému působila sice a
ještě působí uživatelům problémy, věřím ale, že díky kvalitní konzultantské podpoře budou brzy tyto problémy
odstraněny.
Zaměření:
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Číslo: 5/06
Téma: Případová studie průběhu reklamní zakázky
Jméno: Jan Dražan
Svou pětiměsíční praxi jsem strávil v reklamní agentuře Lepor, Kutná Hora, kde jsem se pohyboval na
všech oddělení. Jako téma absolventské práce jsem si zvolil „Případová studie průběhu reklamní zakázky“.
V této práci se zabývám, jak vzniká vytvoření nového kompletního reklamního image firmy.
V teoretické části se zabývám reklamou jako takovou a dále pak činností reklamní agentury, jejími
vztahy se zákazníky a problémy, které zde mohou nastat. V praktické části pak popisuj, i jak vypadá výrobní
proces návrhů na reklamní kampaň, na které jsem jako na stěžejním tématu své absolventské práce pracoval.
Zaměření:
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Číslo: 6/06
Téma: Základní zkoušky nátěrových hmot
Jméno: Jaroslav Efler
Svou pětiměsíční praxi jsem strávil ve společnosti AUSTIS a.s. Divize stavební chemie v závodu
Katusice, v laboratořích výstupní kontroly. Ve své práci se zabývám problematikou zkoušek vodou ředitelných
nátěrových hmot.
V teoretické části se zabývám seznámením s problematikou zkoušek nátěrových hmot. Popisuji normy a
technologické postupy jednotlivých zkoušek.
V praktické části se věnuji vyhodnocením zkoušek zasychání a ředících křivek pro jednotlivé barvy a
jejich odstíny včetně grafického vyhodnocení. Výsledky zkoušek zasychání jsem poté srovnával s údaji
z technických listů. Výsledky ze zkoušek většiny barev vyhovovaly normám.
Zaměření:
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Číslo: 7/06
Téma: Informační systémy a jejich využití v rámci náběhu nového typu vozu
Jméno: Tomáš Ferkl
Svou pětiměsíční praxi jsem strávil ve společnosti Škoda Auto, Mladá Boleslav, v oblasti Řízení kvality
nakupovaných dílů, na oddělení Vzorkování nakupovaných dílů. Jako téma absolventské práce jsem si zvolil
„Informační systémy a jejich využití v rámci náběhu nového typu vozu“. Ve své práci se zabývám
problematikou kvalitativního ohodnocování nakupovaných dílů, s využitím IS.
V úvodu se zabývám přínosem této práce, jak pro laickou, tak odbornou veřejnost a ve stručnosti
popisuji pracovní náplň jednotlivých oddělení GQ (řízení kvality). V teoretické části pojednávám o jednotlivých
fázích, které předcházejí vzniku nového vozu. Popisuji proces vzorkování a nejfrekventovanější IS kvality.
V praktické části se věnuji problematice Generačních stavů a jejich využití v dalším procesu náběhu. Vysvětluji
podstatu číselného značení dílů ve Škoda Auto a detailně rozebírám jednotlivé skupiny čísla dílu. Podrobně se
věnuji IS kvality TEVON a jeho využití ve správě dat. Ve stěžejní oblasti praktické části absolventské práce se
zabývám vlastní analýzou PVS dílů a podávám matematické i grafické vyhodnocení celého náběhu PVS na nový
model Škoda Roomster.
Zaměření:
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Číslo: 8/06
Téma: Případová studie řízení zakázkové výroby
Jméno: Petr Fišer
Svou 5 měsíční praxi jsem absolvoval ve firmě Variel a. s. ve Zruči nad Sázavou. Během praxe jsem
pracoval v oddělení prodeje, oddělení nákupu a technické přípravy výroby.
Cílem práce bylo zachytit tok informací, které prochází se zvoleným výrobkem od přijetí objednávky až
po předání zákazníkovi.
V oddělení prodeje jsou přijímány objednávky. Z každé objednávky je vytvořen „Poptávkový list“,
který je vyplněn podle požadavků zákazníka. Podle požadavků zákazníka je dále zpracována „Specifikace
zakázky“ a kupní smlouva. Na dispečinku se projednají všechny zaevidované zakázky z předběžného výrobního
plánu a pak jsou přesunuty do závazného výrobního plánu.
Po předání „Specifikace zakázky“ je zahájena technická příprava zakázky. V oddělení konstrukce se
zpracovává výkresová dokumentace k výrobku v programu AutoCAD LT nebo SolidWorks 2004. V oddělení
technologie se zpracovávají pracovní postupy k jednotlivým dílcům výrobků v programu Sysklass. V oddělení
přípravy zakázek jsou zadávána data z výkresové dokumentace a technologických postupů do IS Dialog.
Výrobní příprava zakázky je ukončena předáním výrobních podkladů vedoucímu výrobní kanceláře.
Oddělení nákupu zajišťuje objednávky materiálu na výrobky podle dokumentace, materiálu s dlouhou
dodací lhůtou a tak dále.
Výroba se dělí na několik částí, jsou to: příprava výroby (řezárna), svařovna, laminovna, montáž a
lakovna. Hotový výrobek se po výstupní kontrole předává do skladu hotových výrobků.

Oddělení řízení jakosti zajišťuje vykonávání vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol. Každý
výrobek musí mít doklad o výstupní kontrole „Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku“.
V práci popisuji konkrétní výrobek typu poštovní schránka. Současně je práce doplněna obecným
popisem činností, které souvisejí se zpracováním zakázek.
Zaměření:
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Podnik:

Variel a.s. Zruč nad Sázavou

Číslo: 9/06
Téma: Pracovněprávní vztahy
Jméno: Tereza Formanová
Tato práce má především sloužit jako metodická příručka. Je vhodná pro všechny, kteří řeší některé
otázky týkajících se pracovněprávních vztahů v oblasti personalistiky.
Práce je zaměřena na Zákoník práce stávající a navrhovaný. Řeší se zde rozlišnosti mezi nimi.
Důležitou součástí této práce jsou vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Práce se skládá ze dvou částí: teoretické části a praktické části.
Teoretická část postihuje základní informace o pracovním právu a rozlišnosti mezi zákoníky práce. Dále
je zde také poukázáno na kolektivní právo a také další zákony související se zaměstnanci.
Praktická část popisuje základní informace o firmě Kooperativa, výrobně obchodním družstvu Uhlířské
Janovice. Zároveň také popisuje péči o pracovníky, krátce o certifikátu ISO. Na závěr vysvětluje dopady
navrhované novelizace zákoníku práce na firmu.
Zaměření:
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Podnik:

Družstvo Kooperativa Uhlířské Janovice

Číslo: 10/06
Téma: Metodika tvorby směrnic
Jméno: Olga Gabrielová
První část mé absolventské práce jsem řešila teoreticky a nastolila jsem zde metodiku tvorby směrnic.
Některé vnitropodnikové směrnice vyplývají přímo či nepřímo z různých zákonů a dalších právních předpisů.
Jedná se například o zákon o účetnictví, postupy účtování, zákoník práce a řadu dalších.
Věnovala jsem se obecným účetním předpisům a zásadám u oběhu a přezkušování účetních dokladů,
účtovému rozvrhu, účetní závěrce, inventarizaci majetku a závazku, úschově účetních záznamů a použití
prostředků výpočetní techniky.
V druhé části jsem zmínila konkrétní zásady a předpisy vedení účetnictví.
V pravomoci účetní jednotky je, aby rozhodla o vypracování dalších směrnic, které vyplývají z vlastní
potřeby účetní jednotky. Ty jsem pojmenovala v další kapitole jako ostatní, vlastní směrnice a postupy.

V další kapitole jsem uvedla metody pozorování, které jsem použila.
V následující kapitole čtenáře seznamuji s neziskovou organizací Poradna pro občanství a lidská práva,
dále s jejími cíly a organizační strukturou.
V této kapitole jsem také vytvořila vnitropodnikovou směrnici pro Poradnu pro občanství a lidská
práva. Jejich stávající směrnici jsem uvedla v příloze č. 1, a protože mi přišla nevyhovující, rozhodla jsem se
vytvořit novou, jejíž využívání bude mít větší přínos pro podnik.
Zaměření:
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Číslo: 11/06
Téma: Výběr zaměstnanců v IREM CR, s.r.o.
Jméno: Petra Hamplová
Mezi podniky, které lze díky propracovanému systému personálních činností zařadit do velmi
vyspělých podniků v ČR, patří bezesporu i společnost Ingersoll- Rand Equipment Manufacturing Czech
Republic s.r.o. se sídlem v Kolíně. Jsem velmi ráda, že se mi naskytla možnost strávit svou pětiměsíční praxi
právě zde. Spolupracovala jsem s personálním oddělením, kde jsem měla možnost své teoretické znalosti
aplikovat v praxi.
V mé absolventské práci se zabývám výběrem zaměstnanců, myslím si, že je to jeden z nejdůležitějších
kroků pro úspěch společnosti, protože společnost je taková, jací jsou lidé.
V první části, teoreticko-metodologické, popisuji postup při přijímání, charakterizuji jednotlivé pojmy,
metody a náležitosti této velmi důležité personální práce. Jednotlivé části postupu jsou stručně popsány a
vysvětleny.
V další části, praktické části, vysvětluji postup z praktického hlediska. Nejdříve jsem vypracovala
Instrukce pro výběr a přijímání zaměstnanců, tzv. Recruitment manual, který bude vodítkem pro vedoucí
pracovníky při výběru zaměstnanců. Je zde použit popis pracovního místa pozice technologa, který je v současné
době na trhu práce. V rozsahu celé praktické části popisuji, jak probíhá vznik tohoto místa, jeho zveřejnění
v podobě inzerátu, zahájení výběrového řízení, jak probíhá hodnocení uchazečů, rozhodování o přijetí uchazeče,
postup při informování o výsledku výběrového řízení a nakonec nabídka práce.
Cílem mé práce bylo nejen porovnat teoretické znalosti s praxí, ale především vytvořit jednotný systém
pro přijímání, který je tolik důležitý pro správnou přípravu v této personální činnosti.
Zaměření:
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Název:
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Podnik:

IREM CR s.r.o. Kolín

Číslo: 12/06
Téma: Podnikatel a jeho povinnosti vůči státní správě
Jméno: Irena Havelková
Realitou mé pětiměsíční odborné praxe byl Finanční úřad v Heřmanově Městci. Jedná se o pobočku,
která spadá pod Finanční ředitelství v Hradci Králové. Je to instituce s dvaadvaceti zaměstnanci, jejíž činnost je
rozdělena na oddělení daňové správy, oddělení majetkových a ostatních agend, oddělení kontrolní, sekretariát a
podatelnu s pokladnou. Měla jsem možnost pracovat na oddělení daňové správy a podatelně.
Svou práci jsem rozdělila do tří kapitol a s nimi souvisejících podkapitol. V úvodu se zmiňuji, proč jsem
se rozhodla pro téma „Podnikatel a jeho povinnosti vůči státní správě“.
V druhé kapitole popisuji postavení daňové správy v ČR, charakteristiku Finančního úřadu
v Heřmanově Městci a jeho organizační strukturu.
Třetí kapitola je zaměřena na praktickou část, kde charakterizuji případovou studii podnikatele spojenou
se zpracováním daňových přiznání a ostatních přehledů, které musí daňový subjekt předložit příslušnému
finančnímu úřadu a orgánům státní správy.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Podnikatel a jeho povinnosti vůči státní správě

Autor:

Irena Havelková

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Ing. Ivana Jankovská

Podnik:

Finanční úřad Heřmanův Městec

Číslo: 13/06
Téma: Speciální kombinace bankovních produktů
Jméno: Yveta Hladíková
Ve třetím ročníku jsem si ověřila své znalosti získané studiem v praxi. Tuto praxi, která trvala pět
měsíců, jsem absolvovala v pobočce České spořitelny, a.s. v Kutné Hoře. Pracovala jsem v oddělení poradců a
pokladníků.
V úvodu své práce jsem zmínila důvod, proč jsem si zvolila téma „Speciální kombinace bankovních
produktů“ a jaký jsem si zvolila cíl pro svou absolventskou práci.
V teoretické části práce popisuji speciální kombinaci jako takovou a bankovní produkty, které jsou do
kombinace zapojeny. Jako první jsem blíže popsala stavební spoření a jeho možnosti. Dále následovala část
nazvaná „Důchodové zajištění“, kam jsem zařadila penzijní pojištění, kapitálové životní pojištění a program
daňových úlev. Všechny programy jsem rozebrala z hlediska charakteru, výhod, státní podpory a zdanění.
Do poslední části teoretické práce jsem zařadila kapitolu „Jak se kombinace tvoří a jak funguje“. Zde
popisuji způsob jak si kombinaci vytvořit a přibližuji důvod, proč je kombinace tak výhodná.
Teorie nám nepřinese tolik poznatků jako praxe a proto jsem do praktické části zařadila příklad muže,
který si svou kombinaci založil ve 45 letech a ukončil ji po 15 letech. Tato část obsahuje několik druhů tabulek,
které nám ukazují, kolik peněz pan Novák do kombinace vložil, kolik získal, jak zakládal smlouvy a podával
výpovědi a kolik peněz si celkově na konci své speciální kombinace vybere.
Na konci teoretické části popisuji rozdíl mezi fungováním kombinace a běžným spořením.
V závěru se vracím k cílům své práce, hodnotím, zda speciální kombinace má pro klienta smysl a proč
se někteří lidé kombinace bojí.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Speciální kombinace bankovních produktů

Autor:

Yveta Hladíková

Vedoucí práce:

Ing. Blanka Valtrová

Oponent:

Simona Zvolánková

Podnik:

Česká spořitelna Kutná Hora

Číslo: 14/06
Téma: Pracovněprávní vztahy malých organizací
Jméno: Jan Janeček
Úvod absolventské práce je věnován firmě K+K DATA CONSULTING, kde jsem svou pětiměsíční
praxi vykonával.
Mojí prací zde bylo být nápomocen a věnovat se klientům z hlediska personálního a od toho se také
odvíjí téma, pracovně právní vztahy malých organizací.
Rozsáhlé téma, ale pokud řešíte problém spojený s touto prací je to velice jednoduché a užitečné a
člověk učí sám sebe.
Ve své práci se zmiňuji nejen o problematice pracovněprávních vztahů malých organizací, ale celá
práce je koncipována jako průvodce pro osoby, které pracují s údaji FO jež mají zaměstnance.
Otázek k tomuto tématu je mnoho, ale já se zaměřuji na práci s osobními údaji, vznik a náležitosti
různých druhů pracovních poměrů nebo také na příklady z praxe a jejich řešení nebo to, jak a kam odvádět
příslušné poplatky a platby týkající se právě FO a jejich zaměstnanců.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Pracovněprávní vztahy malých organizací

Autor:

Jan Janeček

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Andrea Marešová

Podnik:

K+K DATA CONSULTING Mladá Boleslav

Číslo: 15/06
Téma: Vzdělávání zaměstnanců ve státní správě
Jméno: Lucie Klatovská
Má absolventská práce se skládá z několika částí. První částí práce je úvod, kde vysvětluji svojí pozici
na městském úřadě, jaké byly moje povinnosti, ale hlavně vysvětluji, proč jsem si vybrala zrovna personální
studii vzdělávání zaměstnanců.
Na dalších třech až čtyřech stránkách se snažím vysvětlit, co je to vůbec státní správa. Řeším zde její
rozdělení, její funkce a k čemu je nám vlastně státní správa dobrá. Třetím oddílem je teoreticky vysvětlený
systém vzdělávání státních úředníků, který se dělí na čtyři úrovně. K jednotlivým úrovním uvádím vysvětlení a
stručnou charakteristiku určitého vzdělání a vysvětluji, jak se skládají zkoušky a jak se získá osvědčení. Zmiňuji
také systém akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů. Čtvrtý díl je pak ukázkou specifických
kurzů a jejich obsahu.
V praktické části jsem jednotlivě rozebrala odbory městského úřadu, naznačila jsem jejich povinnosti a
jaké práce zastávají a hlavně jaká školení absolvovali referenti v minulém roce. Také jsem uvedla, v jakém stylu
se provádí vzdělávání pracovníků. Že se většinou jedná o několikadenní školení ve vzdělávacím středisku
Institutu pro místní správu Praha v odloučeném pracovišti v Benešově. Poslední je pak uveden můj návrh na
úsporu financí ohledně vzdělávání ve školicích střediscích.
Myslím si, že při psaní této práce jsem dostatečně poznala fungování státní správy a hlavně vzdělávání
jejich zaměstnanců. V budoucnu bych chtěla v oblasti personalistiky a hlavně v oblasti vzdělávání nějak
fungovat a myslím si, že tato práce je pro mne dobrým přínosem.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Vzdělávání zaměstnanců ve státní správě

Autor:

Lucie Klatovská

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Petr Malý

Podnik:

Městský úřad Zruč nad Sázavou

Číslo: 16/06
Téma: Daň z nemovitosti
Jméno: Lucie Krulíková
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala na Finančním úřadě v Čáslavi. Jedná se o pobočku Finančního
ředitelství v Praze, která se zabývá správou daní, odvodem záloh, vykonávají finanční kontrolu, vybírají a
vymáhají odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty a penále, vybírají a vymáhají daně atd.
Má práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V kapitole „Daňová soustava“ jsou zmíněny základní
informace o daňové soustavě ČR. Další kapitola je zaměřena na Územní finanční orgány. Je zde obecně popsáno
Finanční ředitelství a Finanční úřady a jsou zde také uvedeny informace o Finančním úřadě v Čáslavi.
V následující kapitole teoreticky popisuji daň z nemovitostí, kterou jsem dále rozdělila na daň
z pozemků a daň ze staveb. Jsou zde uvedeny předměty daně, poplatníci daně, základy daně, sazby daně a
osvobození od daně. Dále jsou zde uvedena společná ustanovení u těchto daní.
Poslední kapitola je zaměřena na praktickou část. Zahrnuje výpočet daně, vyplnění daňového přiznání a
postup finančního úřadu při uhrazení či neuhrazení této daně. Pro zajímavost jsou zde uvedeny základní
informace týkající se povolení splátek, posečkání a daňové kontroly.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Daň z nemovitosti

Autor:

Lucie Krulíková

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Jan Ronovský

Podnik:

Finanční úřad Čáslav

Číslo: 17/06
Téma: Obnova čáslavských lázní
Jméno: Lucie Krumlová
Povinnou pětiměsíční praxi jsem vykonávala na Městském úřadě v Čáslavi, přesněji na odboru financí.
Má práce je rozdělena do devíti kapitol.
V úvodní kapitole se zabývám výběrem vhodného tématu.
Do druhé kapitoly jsem shrnula informace o Městském úřadu.
Třetí kapitola je zaměřena na majetek města. Zde uvádím, co tvoří majetek města a jak město o tento
majetek musí pečovat.
Ve čtvrté kapitole rozebírám rozpočet města, jeho příjmy a výdaje a rozpočtový proces.
V páté kapitole se zabývám zdroji financování města, tedy vlastními zdroji, dotacemi a návratnými
finančními zdroji.
V šesté kapitole řeším způsoby kontroly hospodaření města s finančními prostředky.
V sedmé kapitole se zaměřuji na výběrové řízení. Nejprve vysvětluji pojmy týkající se výběrového
řízení a následně se zabývám postupem pro realizaci veřejné zakázky.
V osmé kapitole začíná praktická část této práce. Nejprve uvádím krátkou historii městských lázní. Dále
se zabývám výběrovým řízením na uskutečnění zakázky, tedy rozborem firem a následně rozhodováním o tom,
která firma bude nejvhodnějším uchazečem na realizaci zakázky. Následně rozebírám financování této zakázky a

zjišťuji provozní příjmy a provozní výdaje investice. Nakonec uvádím dotazník zaměřený na spokojenost
návštěvníků a provozní dobu, na základě kterého se snažím navrhnout takovou provozní dobu, aby se počet
návštěvníků zvýšil a tak se zvýšila i efektivnost investice.
Závěrečná kapitola obsahuje celkové shrnutí investice.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Obnova čáslavských lázní

Autor:

Lucie Krumlová

Vedoucí práce:

Ing. Pavel Procházka

Oponent:

Ing. Jaromír Vítek

Podnik:

Městský úřad Čáslav

Číslo: 18/06
Téma: Sokol tu žije?
Jméno: Šárka Lelková
Svoji pětiměsíční praxi jsem vykonávala na Městském úřadě v Přelouči. Vyhledala jsem zde informace,
které jsem použila ve své práci.
Jako každý občan jsem se zajímala o rozpočet města, o to jak je nakládáno s peněžními prostředky
daňových poplatníků. V rozpočtu mě zaujalo přispívání neziskovým organizacím ve městě. Nejvíce peněžních
prostředků v minulém roce získala sokolská organizace, proto se jí zabývám podrobněji.
V první části své práce jsem představila město Přelouč a stručně popsala jeho historii. Naznačila jsem
také jeho organizační strukturu.
V druhé části jsem se zaměřila na rozpočet města. Popsala jsem jeho obsah a fáze vývoje. Dále jsem
rozebrala příjmovou a výdajovou stránkou rozpočtu a kontrolu hospodaření.
Ve třetí části jsem se zabývala obecně neziskovými organizacemi. Vysvětlila jsem, jaké máme druhy a
které neziskové organizace působí v našem městě.
Čtvrtá část je věnována Sokolu, jeho tradici v našem městě, historii a začlenění do organizační
struktury. V této organizaci jsem získala informace o jejich rozpočtu a hospodaření. Popsala jsem, jaké mají
problémy v hospodaření, a v závěru jsem přemýšlela o možnostech řešení.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Sokol tu žije?

Autor:

Šárka Lelková

Vedoucí práce:

Ing. Pavel Procházka

Oponent:

Ing. Ivana Lejhancová

Podnik:

Městský úřad Přelouč

Číslo: 19/06
Téma: Návrh a vytvoření www stránek pro Úřad práce Kutná Hora
Jméno: Václav Načeradský
Pětiměsíční odbornou praxi jsem vykonával na Úřadu práce v Kutné Hoře. Úřad má šest oddělení:
Informatiky a sekretariátu, zprostředkování a poradenství, kontrolní a právní, trhu práce, ekonomické, státní
sociální podpory. Já jsem pracoval v Oddělení informatiky a sekretariátu, kde jsem si vybral ke zpracování
Návrh a vytvoření www stránek pro Úřad práce.

Ve své absolventské práci jsem se zaměřil především na základy počítačové grafiky a digitální
fotografii. Práci jako celek jsem pojal jako takovou příručku pro lidi, kteří začínají s počítačovou grafikou, toto
téma je zajímá, nebo se chtějí něco zajímavého dozvědět.
V první části uvádím několik základních termínů počítačové grafiky, jako jsou: rozlišení, DPI, barevná
hloubka, bity, bajty, JPEG, GIF, nebo jaké jsou rozdíly mezi vektorovým a rastrovým obrázkem.
V další části popisuji, jak pracuje digitální fotoaparát a co je efekt červených očí a jak ho z fotografie
odstranit. Dále je zde takový malý návod na základní operace s obrázky, jako je: otáčení, převracení, zrcadlení,
oříznutí, nebo změna jasu a kontrastu. Dozvíte se též něco o zvoleném designu návrhu stránek.
Na závěr této absolventské práce jsem uvedl možnost využití mého návrhu webových stránek pro Úřad
práce v Kutné Hoře.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Návrh a vytvoření www stránek pro Úřad práce Kutná Hora

Autor:

Václav Načeradský

Vedoucí práce:

Mgr. Jindra Kupková

Oponent:

Ing. Václav Hüttner

Podnik:

Úřad práce Kutná Hora

Číslo: 20/06 NEPŘÍSTUPNO
Téma: Dlouhodobý majetek podniku
Jméno: Lenka Němcová
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Dlouhodobý majetek podniku

Autor:

Lenka Němcová

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Ing. Radana Štočková

Podnik:

ČKD Kutná Hora, a.s.

Číslo: 21/06
Téma: Ochrana osobních údajů v personální práci
Jméno: Terezie Nováková
V rámci studia na Vyšší odborné škole jsem vykonávala povinnou odbornou praxi. Od 1. 9. 2005 – 31.
1. 2006 jsem pracovala na Pozemkovém fondu České republiky. Pozemkový fond je zřízen zákonem o
pozemkovém fondu. Spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu a vlastní majetek převedený z Fondu národního
majetku. Pozemkový fond ČR vznikl v roce 1991.
Pracovala jsem na odboru personálním. Uzavírala jsem nové pracovní poměry, zabezpečovala agendu
zaměstnanců a ukončovala pracovní poměry.
Na základě informací, které jsem získala, jsem vytvořila absolventskou práci na téma: Ochrana
osobních údajů v personální práci.
V první části se pojednává o vývoji a právním zakotvení osobních údajů v ČR.
Ve druhé části o povinnostech správce, zpracovatele a zaměstnance při zpracování osobních údajů.
Ve třetí části se jedná o ochraně osobních údajů při nástupu do zaměstnání a v průběhu trvání
pracovního poměru.
Ve čtvrté části se pojednává o souhlasu s užíváním rodného čísla.
V páté části ochrana osobních údajů při skončení pracovního poměru a popis vnitřního předpisu
zaměstnavatele.

V závěru je nastíněno doporučení pro odbor personální.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Ochrana osobních údajů v personální práci

Autor:

Terezie Nováková

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Jana Škubová

Podnik:

Pozemkový fond ČR Praha

Číslo: 22/06
Téma: Bytová problematika města Třemošnice
Jméno: Kateřina Novotná
Svoji pětiměsíční odbornou praxi jsem vykonávala na Městském úřadě v Třemošnici. Jako téma
absolventské práce jsem si zvolila „Bytová problematika města Třemošnice“. Mým úkolem bylo posoudit, zda-li
současná situace v oblasti bydlení je v Třemošnici vyhovující a zjistit, co vše město dělá pro bytové potřeby
svých občanů.
V úvodu jsem představila téma této absolventské práce a důvod mé volby. Dále jsem stručně popsala
město Třemošnici od historie až po současnost a podrobně rozebrala městský úřad – organizační řád, orgány
města, zásady řízení a organizační strukturu.
V teoretické části mé práce popisuji problematiku bydlení jako celku, jakou úlohu v oblasti bydlení
hrají obce, jaké jsou hlavní problémy spojené s bydlením (dostupnost, cena) a jakými způsoby podporuje bydlení
stát. Dále tato část pojednává o Ministerstvu pro místní rozvoj a Státním fondu rozvoje bydlení, což jsou
organizace, které realizují programy na podporu bydlení. V neposlední řadě tato část obsahuje informace o
dotaci, to je jedna z možností, jak podpořit obce v oblasti bydlení. Konkrétně popisuji, jaké jsou podmínky a
postup při poskytnutí dotace a na co lze a na co nelze dotaci použít.
Praktickou část mé práce tvoří postup, jak město Třemošnice žádalo o dotaci na výstavbu nájemních
bytů pro příjmově vymezené osoby a jak tato výstavba nových nájemních bytů probíhala. Nejprve popisuji výběr
vhodné stavební firmy, přípravu výstavby, realizaci stavby a následně vznik nových bytových jednotek a postup
přidělení bytů jednotlivým uchazečům.
V závěru shrnuji celkovou situaci bydlení v městě Třemošnice a vyhodnocuji, k jakým výsledkům jsem
dospěla.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Bytová problematika města Třemošnice

Autor:

Kateřina Novotná

Vedoucí práce:

Ing. Blanka Valtrová

Oponent:

Marie Sedlářová

Podnik:

Městský úřad Třemošnice

Číslo: 23/06
Téma: Marketingový plán a metodika prezentování sortimentu zákazníkům
Jméno: Petr Pacal
Svoji pětiměsíční praxi jsem strávil ve firmě Vopi, s.r.o. v Havlíčkově Brodě. Společnost je zaměřena
na obchodní činnost v oblasti kobercových materiálů.

Ve firmě jsem prováděl činnosti spojené se zaváděním a rozšiřováním sortimentu. Zabýval jsem se
vyhledáváním nových zákazníků a navrhoval možnosti prezentačních akcí a materiálů. Z těchto důvodů jsem
zvolil za téma práce „Marketingový plán a metodika prezentování sortimentu zákazníkům“.
Celá práce je členěna do dvou základních kapitol, které dále člením na jednotlivé podkapitoly.
Po krátkém úvodu následuje teoretická část, v té vysvětlím pojmy, které souvisí s marketingovým
plánem. Od zjištění nových možností prodeje přes jejich rozbor a stanovení strategií prodeje, rozpočtu a
možností distribuce sortimentu až po způsoby a vhodné údaje v prezentaci sortimentu zákazníkům.
V další a stěžejní části této práce rozvedu a aplikuji uvedené teoretické poznatky do praktického
příkladu ve firmě Vopi, s.r.o.. Podrobně rozeberu silné a slabé stránky podniku jako takového a zaměřím se na
analýzu sortimentu firmy. Také zmíním sortiment nový, na trh zaváděný v průběhu mé praxe a to se sortimentem
kobercových předložek s Disney motivy.
Závěrem jsem si dovolil zhodnotit význam marketingového plánování a uvádím shrnutí práce.
Součástí práce jsou také přílohy, které mohou být ukázkou některých typů prezentačních a
komunikačních materiálů pro potencionální zákazníky.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Marketingový plán a metodika prezentování sortimentu zákazníkům

Autor:

Petr Pacal

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Jana Vollebregt, DiS.

Podnik:

Vopi, s.r.o. Havlíčkův Brod

Číslo: 24/06
Téma: Efektivita vzdělávání příslušníků VS ČR
Jméno: Petra Poklopová
Během své praxe jsem ve Věznici Světlá nad Sázavou pracovala v personálním referátu a na oddělení
výkonu vazby a trestu. Personální oddělení se stará o své zaměstnance ve věcech personálních (změny
v osobních datech, sestavování a kontrola platových výměrů…). Oddělení výkonu vazby a trestu se stará o
odsouzené ženy prostřednictvím vychovatelů, terapeutů a speciálních pedagogů, kteří se starají o dodržování
kázně, průběhy programu zacházení…
Absolventská práce je dělena do pěti kapitol.
V první části pojednávám o personálním zabezpečení zaměstnanců ve Vězeňské službě ČR a o výběru
zaměstnanců přicházejících do styku s odsouzenými.
V druhé části se zabývám Vězeňskou službou ČR jako samostatnou složkou. Popisuji povinnosti
jednotlivých částí Vězeňské služby ČR a organizaci Vězeňské služby ČR.
V třetí části se zabývám historií vzdělávání příslušníků Vězeňské služby ČR, jednotlivými fázemi
vzdělávání a nástupními kurzy pro příslušníky Vězeňské služby ČR.
Čtvrtá část pojednává o současném stavu vzdělávání příslušníků Vězeňské služby ČR a podrobně se
zabývá jednotlivými druhy nástupních kurzů pro zaměstnance Vězeňské služby ČR.
Poslední, pátou část absolventské práce tvoří praktická část, která obsahuje dotazník pro příslušníky VS
ČR, jeho následné vyhodnocení v podobě grafů a analýzu získaných dat.
V závěru své absolventské práce popisuji výsledek, kterého jsem dosáhla a hodnotím dosavadní
vzdělávání příslušníků VS ČR.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Efektivita vzdělávání příslušníků VS ČR

Autor:

Petra Poklopová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Jindřiška Pártlová

Podnik:

Věznice Světlá nad Sázavou

Číslo: 25/06
Téma: Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření
Jméno: Petra Pokorná
Praxi, která trvala 5 měsíců, jsem absolvovala v pobočce České spořitelny, a.s. v Kutné Hoře. Pracovala
jsem na oddělení privátních poradců.
Má absolventská práce je zaměřena na vybrané druhy hypotečních úvěrů, kde posuzuji jejich výhody a
nevýhody a některé druhy úvěru jsem podrobila důkladnému rozboru.
V úvodu jsem zmínila důvod, proč jsem si zvolila téma „Porovnání hypotečního úvěru
a úvěru ze stavebního spoření“.
V kapitole „Informace o bance“ popisuji historii České spořitelny, a.s. a uvádím základní informace o
ČS, a.s. a o jejím hlavním akcionáři, kterým je Erste Bank.
V kapitole s názvem „Úvěrové produkty“ popisuji jednotlivé druhy hypotečního úvěru a uvádím jejich
stručnou charakteristiku.
V praktické části této absolventské práce se zabývám jednotlivými kroky úvěrového procesu a posuzuji,
kdy je vhodné použít klasický úvěr nebo úvěr v kombinaci se stavebním spořením.
V další kapitole se zabývám návrhem hotovostního úvěru pro fyzické osoby. Uvádím, které doklady
musí klient předložit, jakou dobu splatnosti zvolit a posuzuji, zda je vhodné tomuto klientovi úvěr poskytnout.
V závěrečné kapitole uvádím návrhy řešení financování nemovitostí tří klientů, kteří žádají o hypoteční
úvěr v této bance.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření

Autor:

Petra Pokorná

Vedoucí práce:

Ing. Blanka Valtrová

Oponent:

Václav Kořínek

Podnik:

Česká spořitelna, a.s. Kutná Hora

Číslo: 26/06
Téma: Státní sociální podpora občanům
Jméno: Kateřina Riesová
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonávala na úřadu práce v Kolíně. Na tomto úřadu jsem pracovala
převážně na odboru státní sociální podpory, kde jsem se seznamovala s problematikou vyplácení dávek státní
sociální podpory a prací s klienty.
Výsledkem mé praxe je tato absolventská práce, ve které se snažím vysvětlit, jak funguje systém státní
sociální podpory. Celá práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které se dále dělí na jednotlivé části.
V první kapitole se snažím přiblížit celý úřad a zvlášť odbor státní sociální podpory. Vysvětluji zde, na
jakém hlavním principu celý systém funguje, proč je tento odbor začleněn právě pod úřad práce.
Ve druhé kapitole vysvětluji základní pojmy týkající se sociální oblasti. Zvláště se zaměřuji také na
životní minimum, které je nezbytné pro výpočet jednotlivých dávek.
Ve třetí části popisuji jednotlivé dávky státní sociální podpory, jak fungují, co je třeba k jejich získání.
Pro lepší přiblížení je pod každou částí uveden praktický příklad.
V další kapitole jsem se zaměřila na Evropskou unii, jaké změny přinesl vstup do EU pro ČR. O jakou
dávku a za jakých podmínek mohou žádat cizinci u nás.
V kapitole Financování dávek státní sociální podpory v ČR znázorňuji, jak mnoho peněz je poskytnuto
na dávky a jak mnoho dávek stát poskytuje.

V poslední kapitole popisuji, jak je odbor SSP propojen s ostatními úřady, jak jsou zabezpečena
jednotlivá data a jak je možné vyplňovat formuláře prostřednictvím internetu. Také zde uvádím nejdůležitější
adresy a předpisy potřebné v sociální oblasti.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Státní sociální podpora občanům

Autor:

Kateřina Riesová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Marie Kubešová

Podnik:

Úřad práce Kolín

Číslo: 27/06
Téma: Vymáhání pohledávek soudní cestou
Jméno: Lucie Rösslerová
V úvodu práce je popsáno, kde jsem vykonávala praxi a co bylo mou pracovní náplní. Také zde popisuji
různé způsoby vymáhání pohledávek i důsledky, které mohou vinou nevčasného placení nastat.
Dále jsem vymezila pojmy, které jsem v absolventské práci používala, jako např. co je to závazek,
pohledávka, smlouva nebo účastníci řízení.
Ve 4. kapitole se věnuji pohledávce. Zde popisuji, jak pohledávka vzniká, jak by měla vypadat smlouva,
jaké jsou způsoby zajištění závazku a jak závazek zaniká.
Dále v práci informuji o tom, jak postupovat, když není pohledávka uhrazena v době splatnosti a jaké
kroky by měl věřitel podniknout.
Ve druhé polovině práce popisuji, jak postupuje advokátní kancelář při vymáhání pohledávky. Kdo a
komu podává návrh na zahájení řízení, jaké musí mít náležitosti, jak a čím rozhodují soudy, jaké jsou možnosti
opravných prostředků, jaké jsou předpoklady pro zahájení exekučního řízení a jak postupovat při podávání
návrhu na výkon rozhodnutí.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Vymáhání pohledávek soudní cestou

Autor:

Lucie Rösslerová

Vedoucí práce:

Mgr. Antonín Mládek, PhD.

Oponent:

JUDr. Jiří Schüller

Podnik:

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Schüller Čáslav

Číslo: 28/06
Téma: Problém výstavby a financování ČOV v rámci EU
Jméno: Lucie Schäferová
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonávala na Obecním úřadě Suchdol. Pracovala jsem jako
administrativní pracovnice.
V obci Suchdol právě probíhá výstavba čistírny odpadních vod (dále ČOV), z tohoto důvodu jsem si
zvolila téma absolventské práce „Problém výstavby a financování ČOV v rámci Evropské unie“.
Celá práce je členěna do sedmi kapitol, které se dále dělí na jednotlivé podkapitoly.
V úvodu Vás seznámím s cílem absolventské práce a s důvodem, proč jsem si toto téma zvolila a
zároveň uvádím, v kterých případech je nutné vybudovat ČOV.

V teoretické části vysvětluji základní pojmy, jako jsou odpadní voda, členění odpadní vody, znečištění
odpadní vody aj., které je v oblasti vodního práva dobré znát. Zároveň zde uvádím důvody, proč je dobré
vybudovat ČOV a jaký to má vliv na životní prostředí.
V praktické části Vás seznámím s „návodem“ jak by případní zájemci z řad vedení obcí měli postupovat
při zřizování ČOV tzn., které instituce jsou povinni vyrozumět se svým záměrem a od kterých je nutné vyžádat
povolení. Současně popisuji výstavbu komplexně.
V další části se zmiňuji o aktuální legislativě a možnostech financování.
Celkové zhodnocení výhodnosti a nevýhodnosti zřízení ČOV je zachyceno v kapitole číslo 6 nazvané
Příklad.
Na závěr jsem si dovolila zhodnotit, v jaké míře se mi povedlo splnit stanovený cíl – aby se má
absolventská práce stala pomocným materiálem ostatním obcím, které se rozhodnou pro vybudování centrální
ČOV.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Problém výstavby a financování ČOV v rámci EU

Autor:

Lucie Schäferová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Ing. Jaroslav Prokš

Podnik:

Obecní úřad Suchdol

Číslo: 29/06
Téma: Finanční analýza podniku
Jméno: Barbora Součková
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala ve firmě Alico s.r.o. nacházející se v Kolíně. Tato společnost
se zabývá výrobou brusiv a zdravotnické techniky Floating tank.
Během své praxe jsem prošla téměř všemi odděleními, nejčastěji jsem pracovala v oddělení marketingu,
především ale ve finanční účtárně. Zde jsem získávala informace potřebné pro absolventskou práci, jejíž název
zní Finanční analýza podniku. Mou práci jsem rozdělila do pěti hlavních částí.
V první části nastiňuji průběh své praxe. Dále pak předmět mé absolventské práce a uvádím cíl mé
práce, kterým je celkový rozbor podniku.
V druhé části uvádím informace o společnosti. Její historii, současnost, výrobky, postavení na trhu
apod.
Třetí část věnuji teorii o finanční analýze. Popisuji zde, co je to finanční analýza, jaké jsou její hlavní
cíle, které subjekty ji užívají, zdroje informací a základní metody potřebné pro její zjištění.
Čtvrtá část je zaměřena na poměrovou analýzu. Ta se skládá z výpočtů jednotlivých ukazatelů, které
následně počítám. Podle daných výpočtů pak také uvádím hodnocení, které plyne pro firmu.
V páté části, kterou je závěr, hodnotím výsledky mé celkové analýzy, hledám nedostatky a doporučuji
nápravu.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Finanční analýza podniku

Autor:

Barbora Součková

Vedoucí práce:

Ing. Blanka Valtrová

Oponent:

Ing. Jiří Chládek

Podnik:

Alico s.r.o. Kolín

Číslo: 30/06
Téma: Správní řízení a jeho uplatnění ve VZP ČR
Jméno: Linda Stojkovová
V úvodu jsem odůvodnila výběr místa výkonu praxe a téma mé absolventské práce. Dále jsem si
stanovila cíle, kterých chci dosáhnout.
V druhé kapitole jsem se zabývala VZP ČR. Zajímala jsem se o její charakteristiku, příjmy a výdaje,
organizační strukturu pojišťovny.
Ve třetí kapitole jsem zpracovala problematiku veřejného zdravotního pojištění. Uvedla jsem vznik a
zánik pojištění, kdo je pojištěnec a jaká má práva a povinnosti.
Obsah čtvrté kapitoly tvoří výklad správního řádu dle zákona č. 71/1967 Sb. Nejprve jsem definovala
základní pravidla řízení, správní orgány a účastníky řízení, poté jsem popsala průběh řízení, přezkoumávání
řízení a na závěr výkon rozhodnutí.
V páté kapitole jsem vysvětlila postup správního řízení ve VZP ČR.
Pro názorné přiblížení jsem vybrala dva příklady, které ÚP VZP Kolín v době mé praxe řešila.
Vzhledem k ochraně osobních údajů jsem použila fiktivní data.
Na konci své absolventské práce hodnotím splnění cílů, které jsem si stanovila v úvodu.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Správní řízení a jeho uplatnění ve VZP ČR

Autor:

Linda Stojkovová

Vedoucí práce:

Ing. Vladimír Vavřina

Oponent:

Ing. Miroslav Richter, CSc.

Podnik:

VZP ČR Kolín

Číslo: 31/06
Téma: Vymáhání pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve VZP ČR
Jméno: Šárka Šebelková
Úvod
V úvodu absolventské práce jsem odůvodnila výběr tématu a místa výkonu praxe. Nastínila jsem
problematiku, kterou se budu zabývat a stanovila jsem si cíle, kterých chci v absolventské práci dosáhnout.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Druhou kapitolu jsem věnovala charakteristice VZP ČR. Zajímala jsem se o postavení Pojišťovny ve
státní sféře, o její úkoly, organizační strukturu a orgány. Zmínila jsem také pojištěnce pojišťovny a veřejné
zdravotní pojištění.
Správní řízení ve sporné věci placení pojistného
Na začátku třetí kapitoly jsem vysvětlila co je správní řízení a jeho náležitosti, jako jsou zásady
správního řízení, jeho účastníci, doručování písemností a jaké je rozhodnutí tohoto řízení.
Platební výměr jako způsobilý exekuční titul
V této kapitole jsem vysvětlila co je právní moc, vykonatelnost a jaká je doložka právní moci a
vykonatelnosti.
Způsoby nuceného vymáhání pohledávek
V této kapitole jsem popsala výkon rozhodnutí dle občanského správního řádu (tzn. jeho účastníky,
způsob rozhodnutí, postup VZP a návrh na výkon rozhodnutí) a správní exekuci (tzn. podmínky, úkony, způsoby
správní exekuce a střety exekucí).
Příklad z praxe
V této kapitole jsem na dvou názorných příkladech uvedla, jak VZP při takovémto řízení postupuje a
jak případ řeší.
Závěr
V závěru hodnotím splnění cílů, které jsem si na začátku práce stanovila.

Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Vymáhání pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve VZP ČR

Autor:

Šárka Šebelková

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Mgr. Markéta Doubravová

Podnik:

VZP ČR Kolín

Číslo: 32/06
Téma: Porovnání CAM systémů
Jméno: Martin Tvrdík
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonal ve společnosti ARA Konárovice a.s.. Společnost podniká v oblasti
výroby a dodávky zakázkového a malosériového nábytku. Hlavní činností je zakázková výroba vestavěného
nábytku, kusového nábytku a výroba obchodních a prodejních zařízení.
Práce se zabývá popisem CAM software SURFCAM, KOVOPROG a ALPHACAM. U každého
programu je uveden technický popis a teoretické informace, popis jeho částí a nadstavby. V závěru každého
popisovaného softwaru je vytvořen postup tvorby součásti v CAD části a poté nastavení v CAM části. Pomocí
tohoto postupu vzájemně porovnávám programy a zjistím jeho vlastnosti a jednoduchost ovládání. Na konci je
vyjádřen vlastní názor na softwary a hodnocení odůvodněno.
Zaměření:

Počítačová podpora ve strojírenství

Název:

Porovnání CAM systémů

Autor:

Martin Tvrdík

Vedoucí práce:

Ing. Jan Novák

Oponent:

Ing. Jan Andrašík

Podnik:

ARA Konárovice a.s.

Číslo: 33/06
Téma: Nejjednodušší cesta k penězům
Jméno: Olga Tvrdíková
Součástí třetího ročníku je vykonání 5-měsíční praxe. Tuto praxi jsem vykonávala v České spořitelně,
a.s. v Kutné Hoře. Byla jsem zařazena do oddělení Poradenské centrum – poradci s obsluhou.
V úvodu práce zmiňuji, jaká byla hlavní náplň mé praxe a proč jsem si zvolila téma spotřebitelský úvěr.
V absolventské práci jsem využila veškerých doposud získaných vědomostí. Ať už se to týká vědomostí, které
jsem získala během studia na Vyšší odborné škole nebo z informačních brožurek, které mi Česká spořitelna, a.s.
poskytla.
Absolventská práce je rozčleněna na různé kapitoly.
V kapitole „Historie České spořitelny“ popisuji, jak se Česká spořitelna rozvíjela.
V kapitole „Česká spořitelna dnes“, zde uvádím jaké postavení a cíle má v současné době.
V kapitole „Výklad základních použitých pojmů“, zde vysvětluji základní pojmy.
V kapitole „Nejjednodušší cesta k penězům“ zde uvádím vlastní úvahu, jak nejsnadněji získat finanční
prostředky a co bychom si měli před půjčením peněz rozmyslet.
V kapitole „Jak si vybrat úvěr podle svých potřeb“ jsem se zaměřila na nabízené produkty.
V kapitole „Sazebník pro bankovní obchody“ zde uvádím ceny.
V kapitole „Porovnání poplatků u České spořitelny a vybraných konkurenčních bank“, zde porovnávám
spotřebitelské úvěry České spořitelny s ostatními peněžními ústavy.

V kapitole „Zaměstnanec ve vztahu ke klientům“, „Jak postupovat, pokud nemohu splácet“, „Podněty, stížnosti,
reklamace“, „Postup banky při úmrtí klienta – majitele účtu“, tyto kapitoly jsou zaměřeny, jak se zaměstnanec
chová ke klientům, jak vést schůzku s klientem, jak se má klient zachovat pokud mu nastanou finanční problémy
nebo je nespokojen s chováním zaměstnance, zde je také uveden postup, jak banka jedná při úmrtí klienta.
V kapitole „Příklady nejčastěji pokládaných dotazů“, zde jsou uvedeny otázky, na které se klienti nejčastěji
dotazují.
V kapitole „Spotřebitelský úvěr“, tato kapitola je zaměřena na veškeré potřebné informace o spotřebitelském
úvěru.
V praktické části absolventské práce uvádím tři různé fiktivní příklady.
V závěru jsem shrnula jaká je v současné době finanční situace a jak ji klienti řeší.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Nejjednodušší cesta k penězům

Autor:

Olga Tvrdíková

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Simona Zvolánková

Podnik:

Česká spořitelna, a.s. Kutná Hora

Číslo: 34/06
Téma: Návrh a realizace počítačové sítě
Jméno: Michal Valent
Jako téma absolventské práce jsem si zvolil „Návrh a realizace počítačové sítě“. Tuto práci jsem mohl
napsat hlavně díky poznatkům získaným na pětiměsíční praxi ve firmě Alltis, s.r.o. sídlící v Čáslavi.
Práci jsem rozdělil na dva hlavní celky. Cílem první, tady teoretické části této práce, je trochu
podrobněji přiblížit nejenom základní teorii počítačových sítí, ale také osvětlit principy a základy
nejmodernějších a v této době nejpoužívanějších síťových technologií. Nejdříve jsem popsal základní pojmy a
infrastrukturu počítačových sítí. V další části jsem se hlavně zaměřil na vysvětlení principu toku dat v sítích.
Popisuji zde nejpoužívanější komunikační protokoly a jejich principy.
Ve druhé, tedy praktické části absolventské práce, jsem nastínil vlastní průběh návrhu počítačové sítě.
Pokusil jsem se ho popsat na příkladu, kdy se menší firma rozhodla pro modernizaci či úplnou přestavbu
počítačové sítě. Zaměřil jsem se na zodpovězení základních otázek, které by si měl položit administrátor ICT
před samotnou realizací sítě.
Zaměření:

Informační systémy podniku
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Návrh a realizace počítačové sítě

Autor:

Michal Valent

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Tomáš Malík

Podnik:

Alltis s.r.o. Čáslav

Číslo: 35/06
Téma: Možnosti CAD systémů
Jméno: Petr Varga
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonával ve společnosti STASTR s.r.o.. Společnost vyrábí a opravuje
stavební stroje, vyrábí komponenty ke stavebním věžovým jeřábům, které jsou určeny na export.

Práce se zabývá popisem vlastností a možností CAD softwarů AutoCAD 2002, Mechanical Desktop 6 a
SolidWorks 2006. U každého programu jsou uvedeny různé informace, které se týkají daného softwaru. Pro lepší
orientaci v těchto programech, jsou zde uvedeny také rozdíly mezi dvěma programy a to mezi SolidWorksem a
AutoCADem. Je zde uvedeno, jak se s pomocí těchto programů vytvoří modely součástí a v programu
SolidWorks 2006 je vytvořena jedna sestava. Na konci mé práce je vyjádřen můj vlastní názor na tyto programy.
Zaměření:

Počítačová podpora ve strojírenství

Název:

Možnosti CAD systémů

Autor:

Petr Varga

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Rudolf Broum

Podnik:

STASTR s.r.o. Čáslav

Číslo: 36/06 NEPŘÍSTUPNO
Téma: Zvýšení efektivity skladovacích procesů ve společnosti ASMO Czech, s.r.o.
Jméno: Jana Vilímovská
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Zvýšení efektivity skladových procesů ve společnosti ASMO Czech, s.r.o.

Autor:

Jana Vilimovská

Vedoucí práce:

Mgr. Rudolf Kalivoda

Oponent:

Ing. Miroslav Kolanda

Podnik:

ASMO Czech, s.r.o. Zruč nad Sázavou

Číslo: 37/06
Téma: Sledování materiálového toku podniku se zaměřením na expedici hotových
výrobků
Jméno: Pavlína Vyskočilová
Pětiměsíční praxi jsem strávila v podniku Philip Morris a.s. v Kutné Hoře. Podnik se zabývá výrobou
cigaretových výrobků, které dodává na český i zahraniční trh. V absolventské práci je v úvodu popsána zajímavá
historie tohoto podniku. Je zde i zmíněna osobnost, díky které se výroba cigaret začala vyvíjet.
V další části mé absolventské práce stručně popisuji teorii materiálového toku, protože tato část je nejen
velice důležitá část v logistice, ale také velmi zajímavá.
V hlavní části mé absolventské práce se zaměřuji na samotný průběh materiálových toků tabákových i
netabákových. Do tabákových materiálů patří samozřejmě tabáková rostlina, která má své druhy a specifika.
Tabákové i netabákové materiály probíhají různými procesy – od objednávání, dopravu, příjem, skladování,
vstupní kontrola materiálu (laboratoř), výroba, balení a skladování do skladu hotových výrobků.
V poslední části je řešena expedice hotových výrobků s následným odvezením ze skladu do dopravních
prostředků. Zde záleží na přesném načasování – kdy dopravní prostředek má přijet k nakládce, kdy má odjet, aby
byl včas u zákazníka na daném místě, který pracovník bude nakládku nakládat, jak dlouho.
V podniku Philip Morris a.s. Kutná Hora je otázka materiálového toku reálně řešena.
Všechny toky materiálu jsou přesně vyčleněny plány a schémata, vše se kontroluje a na vše se pečlivě
dohlíží, aby nedošlo k sebemenší prodlevě procházejících surovin a výrobků. Řešením problémů se zde věnuje
velká pozornost. Díky tomu, že se tato firma věnuje výrobě cigaret už delší dobu, je její vývoj posunut daleko
dopředu. Výrobní postupy jsou modernější a stále dokonalejší.

Možnost praxe a vypracování absolventské práce v tomto podniku mi přineslo mnoho praktických
poznatků. Seznámila jsem se s mnoha oblastmi, které patří do logistiky.
Myslím si, že otázka materiálového toku je v podniku Philip Morris a.s. zvládnuta dokonale.
Účelem této práce je seznámit čtenáře s logistikou ve spojení s tak zajímavým produktem.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Sledování materiálového toku podniku se zaměřením na expedici hotových
výrobků

Autor:

Pavlína Vyskočilová

Vedoucí práce:

Ing. Jan Rejmon

Oponent:

Ing. Jaroslav Hornych

Podnik:

Philip Morris a.s. Kutná Hora

Číslo: 38/06
Téma: Produkty České spořitelny aplikované na různé skupiny obyvatelstva
Jméno: Martina Zelinková
Díky své praxi ve třetím ročníku jsem své praktické znalosti získané studiem obohatila o praktickou
zkušenost. Tuto praxi, která trvala pět měsíců, jsem absolvovala v oblastní pobočce České spořitelny, a.s.
v Kolíně. Pracovala jsem v oddělení drobného bankovnictví.
V úvodu práce jsem zmínila, důvod proč jsem si zvolila jako téma „Produkty České spořitelny
aplikované na jednotlivé skupiny obyvatelstva“.
V kapitole „informace o podniku“ popisuji historii České spořitelny, jejího hlavního akcionáře Erste
Bank a uvádím organizační schéma.
Kapitola „Přehled základních operací prováděných bankou“ pojednává o základních operacích
prováděných bankou.
Následující kapitola s názvem „Produkty pro jednotlivé skupiny obyvatelstva“ pojednává o produktech
určených pro jednotlivé skupiny. Řeším zde, komu jsou určeny, jejich charakteristiku, výhody a přidávám i
vlastní subjektivní hodnocení.
V praktické části popisuji proces založení Programu Student+. Od požadovaných dokladů, přes
smlouvy až po výhody spojené s následným užíváním programu.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Produkty České spořitelny aplikované na různé skupiny obyvatelstva

Autor:

Martina Zelinková

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Ing. Helena Erbenová

Podnik:

Česká spořitelna, a.s. Kolín

Číslo: 39/06
Téma: Využití Autodesk Inventoru v praxi
Jméno: Martin Zeman
Tato absolventská práce „Využití Autodesk Inventoru v praxi“ se zabývá uvedeným tématem
v konstruktérské praxi většího strojírenského podniku. Tímto podnikem je DAKO, a.s. TŘEMOŠNICE.
V úvodu absolventské práce jsou přehledně zpracovány základní informace o firmě DAKO, a.s.
TŘEMOŠNICE od jejích počátků až po současnost.

V teoretické části je popsána základní problematika železničních brzd, jejich rozdělení a stručná
charakteristika.
Cílem absolventské práce bylo v praxi zpracovat konstrukci brzdové kotoučové jednotky DAKO
v prostředí 3D modelování v programu Autodesk Inventor, tzn. zpracování dílčích konstrukčních prvků a
použitých součástí, včetně kompletní sestavy celého přístroje. V textu jsou poskytnuty názorné ukázky
základních principů konstruování od započetí práce až po závěrečnou kontrolu a animaci funkce. Nedílnou
součástí této práce je CD, které obsahuje postup prací, řešení a závěrečné výsledky.
V závěru absolventské práce je uveden seznam použitých pramenů a literatury a seznam příloh.
Zaměření:

Počítačová podpora ve strojírenství

Název:

Využití Autodesk Inventoru v praxi

Autor:

Martin Zeman

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Ing. Stanislav Pechar

Podnik:

DAKO-CZ, a.s. Třemošnice

Číslo: 40/06
Téma: Plán odpadového hospodářství v malém městě
Jméno: Iva Zezuláková
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonávala na Městském úřadě v Golčově Jeníkově. Během této praxe
jsem vypracovávala absolventskou práci na téma: Plán odpadového hospodářství v malém městě.
V úvodu této práce popisuji, kde jsem svou praxi absolvovala a dále zde uvádím základní legislativní
požadavky pro tvorbu POH.
Ve druhé kapitole se věnuji procesu tvorby plánu a jeho členění. V analytické části se zabývám popisem
zájmového území, městem Golčův Jeníkov.
Třetí kapitola je zaměřená na řízení OH a jeho organizačního zabezpečení. V další části se věnuji
hlavním cílům POH a podrobně zde popisuji základní legislativní požadavky.
Ve čtvrté kapitole rozebírám podrobně zásady, cíle a opatření POH ČR a kraje Vysočina.
V páté kapitole uvádím přehled druhů a kategorie produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a
způsob jejich využití nebo odstranění.
V šesté kapitole popisuji návrhovou část, kde uvádím možná řešení vybraných problémů odpadového
hospodářství, konkrétně osvětu a výstavbu sběrného dvora.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Plán odpadového hospodářství v malém městě

Autor:

Iva Zezuláková

Vedoucí práce:

Ing. Jaroslav Popílek

Oponent:

Dana Koudelková

Podnik:

Městský úřad Golčův Jeníkov

Číslo: 41/06
Téma: Dotace – program na vzdělávání zaměstnanců
Jméno: Pavlína Zikmundová
Svou odbornou pětiměsíční praxi jsem absolvovala ve společnosti Zenit, spol. s r.o. Čáslav, která se
zabývá výrobou mycích a čisticích prostředků. Zde právě vrcholily práce na získání dotace pod specifickým

názvem „Zenit Strategy“. Jelikož mě toto téma zaujalo, zvolila jsem si ho jako náplň mé absolventské práce,
kterou jsem pojmenovala „Dotace – program na vzdělávání zaměstnanců“. Hlavním předpokladem této dotace
bylo, aby se zvýšila kvalifikace zaměstnanců firmy.
Cílem mé práce bylo vysvětlit, co to pojem dotace vůbec znamená a stručně popsat, jak samotnou
žádost vypracovat a následně dotaci získat.
V první části této práce jsem se zaměřila na společnost Zenit, s.r.o. – historie, současnost a cíle
společnosti.
Druhá část je věnována výrobnímu programu firmy.
Třetí část je věnována dotacím jako takovým – charakteristika, rozdělení, hlavní poskytovatel dotací,
obecná pravidla a další.
V další části je charakterizován samotný projekt Zenit Strategy – proč byl vytvořen, jaké měl cíle,
výhody, předpoklady.
Poslední části jsou věnovány nákladové stránce tohoto projektu, tedy kolik společnost Zenit, s.r.o.,
vynaložila na získání dotace.
V závěru jsem vyhodnotila tuto nákladovou stránku. Dále jaký přínos a jaké výhody má tato získaná
dotace.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku
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Dotace – program na vzdělávání zaměstnanců
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Vedoucí práce:

Ing. Vladimír Vavřina

Oponent:

Marie Hrušková

Podnik:

Zenit, s.r.o. Čáslav

Číslo: 42/06
Téma: Sledování průchodu zakázky podnikem
Jméno: Zdeněk Žák
Podklady pro svou absolventskou práci jsem sbíral v podniku Goldbeck Prefabeton s.r.o. ve Vrdech.
Tato firma se zabývá výrobou železobetonových prefabrikátů.
Ve firmě jsem se pohyboval v oblasti nakládkového kontrollingu, to znamená, že jsem zanášel do
databáze všechny údaje o vozidlech a vyexpedovaných kusech.
V první části absolventské práce se zabývám obecnými údaji o firmě, výrobcích a stručně popisuji
historii firmy.
Ve druhé části vysvětluji některé pojmy, které se týkají logistiky. Zabývám se například výrobní
strategií, zásobováním podniku a členěním materiálů.
V další části rozebírám princip průchodu zakázky podnikem se všemi náležitostmi, které tento postup
zahrnuje. To znamená od prvního kontaktu zákazníka s firmou až po finální montáž výrobků.
V poslední části jsem jako příklad zpracoval jednu konkrétní zakázku pro jednoho ze zákazníků.
Cílem mé práce je dát dohromady celý průchod zakázky podnikem. Ve firmě je mnoho oddělení
zabývajících se pouze částmi zakázky, proto si myslím, že má práce bude mít přínos pro lidi, kteří se chtějí
dozvědět více o celkovém putování zakázky podnikem.
Zaměření:
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Vedoucí práce:

Ing. Jan Rejmon
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Podnik:

Goldbeck Prefabeton s.r.o. Vrdy

