Číslo: 1/07
Téma: Sledování průchodu výrobku kleštin podnikem
Jméno: Jiří Bareš
Název mé práce se jmenuje Sledování proběhu zakázky podnikem. V první části mé práce se nacházejí
informace týkající se objednávky kleštiny a předvýrobní procedury. Nabídka, poprávka, cenová nabídka a
objednávka.
Ve druhé části se nachází vlastní výroba součásti a jejich kontrola. Poslední část je o balení dodávky a o
doručení k zákazníkovi.
Na závěr se nachází můj návrh nového značení výrobků (kleštin).
Zaměření:
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Název:

Sledování průchodu výrobku kleštin podnikem
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DEPRAG CZ Lázně Bělohrad

Číslo: 2/07
Téma: Motivace pracovníků ve školství
Jméno: Věra Blahutová
Organizace, ve které jsem strávila svoji pětiměsíční praxi je z oblasti školství. Pracovala jsem
v ekonomickém oddělení Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Od začátku svého studia mě
zajímala oblast personalistiky a tak jsem se tomuto tématu chtěla věnovat jak na praxi, tak i ve své absolventské
práci.
Oblast personalistiky skrývá mnoho konkrétních užších oblastí, kterými jsem se mohla zabývat, ale po
konzultaci s vedením Základní školy Čáslav mi bylo navrženo zpracovat otázku motivace pracovníků. Nejdříve
jsem se tedy zaměřila na to, co vlastně znamená pojem motivace, co všechno souvisí s tím, aby vedoucí mohl
motivovat pracovníky, a jaké metody lze k motivaci použít.
Další částí mé absolventské práce je vytvoření a vyhodnocení dotazníků. Cílem bylo zjistit míru
motivace a spokojenosti pedagogických pracovníků ve školství. Na základě tohoto dotazníkového šetření jsem
provedla následné vyhodnocení a vlastní doporučení a to i v souvislosti s vlastními postřehy z odborné praxe,
kdy jsem se mezi těmito pracovníky každodenně pohybovala.
Při psaní této práce jsem lépe poznala práci pedagogů a jejich nelehké postavení a také nelehké
postavení vedení škol v oblasti motivace svých pracovníků.
V budoucnu bych se i nadále chtěla věnovat personalistice a to nejen v oblasti motivace. Myslím, že
práce personalisty je důležitá a vytváří určité klima v podniku. Vždy je nějaký ohlas na práci se zaměstnanci.
Někdy pozitivní, někdy negativní, ale rozhodně to zaměstnanci vnímají jako zájem o jejich osobu a jejich
působení v podniku.
Zaměření:
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Podnik:

Základní škola Sadová Čáslav

Číslo: 3/07
Téma: Sledování vyřízení zakázky firmou Konstav, a.s. – „Bytový dům pro příjmově
vymezené“
Jméno: Ivana Cajthamlová
Odbornou praxi jsem vykonávala v termínu od 1. 9. 2006 do 26. 1. 2007 ve stavební společnosti
Konstav, a.s. Sídlo společnosti se nachází v Kolíně, Ovčárecké ulici 333. Společnost je zaměřena na stavební
činnost, a mimo jiné se zabývá i projekční a inženýrskou činností. Pro zkvalitnění systému řízení a zpracování
zakázek zavedla společnost ČSN EN ISO 9001 a pro zlepšení systému ochrany životního prostředí byla přijata
norma EN ISO 14001:2005.
Svou praxi jsem vykonávala v ekonomickém oddělení společnosti. Hlavní náplní mé práce ve
společnosti byla především administrativní činnost. A to především účtování faktur a základních dokladů. Po
dobu své praxe jsem získávala informace, které jsem využila pro vypracování absolventské práce.
V absolventské práci jsem se zaměřila na sledování průchodu zakázky podnikem. Objektem mého
sledování byla veřejná zakázka „Bytový dům pro příjmově vymezené – Tovární ulice, Kolín – Zálabí“, kterou
společnost Konstav, a.s. získala ve výběrovém řízení.
Začátek absolventské práce je zaměřen na výběrové řízení. Výběrového řízení se účastnilo 5 stavebních
společností včetně společnosti Konstav, a.s., které předložily nabídky. Město Kolín jako zadavatel veřejné
zakázky ustanovilo komisy, která vybrala na základě zaslané nabídky společnost Konstav, a.s.
Následně je práce zaměřena na zpracování zakázky, její projektovou a realizační část. Důležitou
součástí projektové činnosti jsou harmonogram stavebních prací a jeho následná kontrola. Veškeré pravomoci a
odpovědnosti za jednotlivé činnosti při realizaci zakázky jsou přiřazeny pracovníkům, kterým byla zakázka
přidělena.
Díky vypracování absolventské práce jsem poznala i další dosud pro mne uzavřenou oblast –
stavebnictví. Jsem přesvědčena, že tato zkušenost pro mne bude přínosem i v budoucnu.
Zaměření:
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Název:

Sledování vyřízení zakázky firmou Konstav, a.s. –„Bytový dům pro příjmově
vymezené“

Autor:

Ivana Cajthamlová

Vedoucí práce:

Mgr. Rudolf Kalivoda

Oponent:

Antonín Konfršt

Podnik:
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Číslo: 4/07
Téma: 3D modelování v předvýrobní etapě výrobku
Jméno: David Cincibus
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonával ve společnosti KASI s. r. o.. Společnost vyrábí a opravuje stroje
na zpracování betonu, které jsou určeny na export.
Práce se zabývá popisem vlastností a možností CAD softwarů AutoCAD 2002, Mechanical Desktop 6 a
Autodesk Inventor 10. 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 Autodesk
Inventor 10 a AutoCaDem. Je zde také uvedeno, jak se s pomocí těchto programů vytvoří modely součástí a
v programu Autodesk Inventor 10 je vytvořena jedna sestava. Na konci práce je vyjádřen můj vlastní názor na
tyto programy.
Zaměření:
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KASI s.r.o.

Číslo: 5/07
Téma: Financování bydlení
Jméno: Michaela Čarná
Název mé práce je „Financování bydlení“. Toto téma jsem zpracovala právě proto, že jsem svou praxi
vykonávala v agentuře, jejíž hlavní pracovní náplní je zprostředkování úvěrů. S tímto také souvisí poradenství
ohledně těchto úvěrů.
Jak už název napovídá, ve své práci se zabývám různými typy úvěrů na financování bydlení a vším co
je důležité okolo nich vědět. Zaměřila jsem se především na dva nejpoužívanější úvěry, a to hypotéku a úvěr ze
stavebního spoření.
V teoretické části jsem vysvětlila základní pojmy související s těmito úvěry a také základní rozdíly mezi
nimi.
V praktické části jsem využila zkušeností získaných na praxi, abych co nejlépe pomohla fiktivnímu
mladému páru, který má zájem o své bydlení. Snažím se pro ně vybrat nejvhodnější možnost, jak bydlení
dosáhnout.
Zpracovala jsem co nejvýhodněji všechny podklady, které mi byly od fiktivního páru poskytnuty. A
podle těchto materiálů jsem se postupně rozhodovala, jak pokračovat dále. Pomohla jsem klientům vyřídit úvěr a
vše potřebné kolem jeho vyřízení. Toto vyřízení jsem zpracovala a popsala od zažádání o úvěr až po jeho
čerpání.
Cílem mé práce byl spokojený klient. V této práci vidím spokojeného klienta s vyřízeným úvěrem, tedy
získáním finančních prostředků na koupi a následnou modernizaci vlastního bydlení.
K dosažení toho cíle mi pomohly různé úvěrové příručky, zákony, literatura a samozřejmě rady
zkušenějšího.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku
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Podnik:

Číslo: 6/07
Téma: Marketingový průzkum pro oborové školící středisko DIKÉ
Jméno: Veronika Čelárová
Ve své absolventské práci jsem se zabývala marketingovým průzkumem pro oborové školící středisko
DIKÉ a potažmo celým marketingem. Mým úkolem bylo zjistit, zda bude školící středisko atraktivní pro okolí,
jestli bude o něj zájem a pokusila jsem se navrhnout pro školící středisko marketingovou strategii.
V první části jsem uvedla základní informace o firmě, její zkušenosti, jak firma vidí svou budoucnost a
její silné a slabé stránky. Ve druhé části se zabývám analýzou potřeby školícího střediska a jejími strategickými
cíly. Také se zabývám systémem MIND OPENING, popisuji co to je vlastně za systém vzdělávání a jak funguje.
Dále jsem se zabývala průzkumem zájmu o školící středisko pomocí dotazníků a popisuji výsledek průzkumu.
V šesté části navrhuji marketingovou studii. V závěru shrnuji mé působení ve firmě, popisuji, jaké se vyskytly
problémy při zpracování dotazníků a jak je marketing pro firmu důležitý.
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Číslo: 7/07
Téma: Role pojišťovacího makléře a agenta v oblasti zprostředkování pojištění
Jméno: Helena Černíková
Téma mé absolventské práce jsem si vybrala na základě poznatků z odborné praxe v České pojišťovně
na servisní jednotce makléřů.
V úvodní části se zabývám Českou pojišťovnou, pojišťovnou, která má dlouholetou tradici na českém
pojistném trhu.
V dalších kapitolách rozvádím téma zprostředkování pojištění a typy pojišťovacích zprostředkovatelů.
Hlavní důraz kladu především na pojišťovací makléře.
V praktické části uvádím modelaci různých druhů pojištění. Největší pozornost jsem zaměřila na
pojištění aut a flotil, které pojišťovací makléři zprostředkovávají nejčastěji.
Nedílnou součástí mé absolventské práce je kapitola věnovaná výběru makléře. Popisuji zde, jak
připravit výběrové řízení a podle jakých kritérií makléře vybrat.
Cílem mé práce je, přiblížit činnost pojišťovacích zprostředkovatelů ve spolupráci s Českou
pojišťovnou.
Zaměření:
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Číslo: 8/07
Téma: Teorie a praxe reklamy
Jméno: Josef Čihák
Ve své absolventské práci jsem se po domluvě s vedoucím ve firmě rozhodl zabývat reklamou. Práci
jsem rozdělil na teoretickou a praktickou část. v teoretické části jsem nejprve rozebral stanovení reklamních cílů,
určení reklamního rozpočtu a výběr správně strategie. Dále jsem se věnoval nejvíce používaným reklamním
prostředkům, jejich podobám, využití a také rady, jak by měl každý propagační prostředek vypadat, aby
dosahoval požadovaného výsledku.
V praktické části jsem se pak věnoval tomu, co po mě ve firmě bylo žádáno. Zjistit všechny možné a
dostupné způsoby propagace firmy. Zdroje informacích uvedených v této části práce byly různé. Čerpal jsem
nejvíce z internetových stránek, ani zde jsem však nenašel veškeré informace, které jsem potřeboval. A proto
jsem musel zasílat maily s dotazy, volat na uvedené linky, leckdy se přímo dostavit do firmy, jejíž pomoc jsem
potřeboval.
Výsledky ale stál za to, že potřebné informace jsem získal, poskládal do srozumitelné formy. Nakonec
tedy moji teoretickou část tvořily kalkulace cen internetové reklamy, reklamy v rádiu, letáky, inzerátu a na konec
propagačních předmětů.

Zaměření:
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Číslo: 9/07
Téma: Sledování pasivních prvků logistiky ve firmě Cross Trans Service, s.r.o.
Jméno: Petra Dusová
Absolventská práce s názvem „Sledování pasivních prvků logistiky ve firmě Cross Trans Service, s.r.o.“
se snaží mapovat problematiku logistických pasivních prvků ve firmě Cross Trans Service a navrhuje
efektivnější způsob sledování těchto prvků.
Teoretická část práce zdůrazňuje význam logistického přístupu v současné době. Podrobněji se zabývá
skladováním a souvisejícími činnostmi. Rovněž jsou v této části podrobněji rozebrány pasivní prvky logistiky se
zaměřením na obaly a palety. Následuje stručná analýza systému skladového hospodářství firmy Crosss Trans
Service, s.r.o.
Praktická část se soustřeďuje na systém evidence obalů a palet v již zmíněné firmě Cross Trans Service,
s.r.o. Její součástí je návrh efektivnějšího řešení evidence těchto prvků v podobě databáze. Návrh databáze
vychází z myšlenky jednoduché obsluhy v příjemném uživatelském prostředí. Nedílnou součástí návrhu je
samozřejmě popis funkcí a jednoduchý uživatelský manuál.
Závěr práce stručně shrnuje problematiku pasivních prvků a zhodnocuje přínos práce pro firmu.
Zaměření:
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Číslo: 10/07
Téma: Zahraniční faktura a problémy s ní spojené
Jméno: Jana Dvořáková
Od září 2006 do ledna 2007 jsem vykonávala praxi ve společnosti SPEL, spol. s r.o.
Společnost je situována v Kolíně. Je to společnost, která se specializuje na oblast automatizace a řízení
technologických procesů.
Praxi jsem vykonávala v kanceláři, kde jsem pracovala se čtyřmi kolegyněmi v účetním oddělení.
Setkala jsem se s:
fakturami – které byly z ČR nebo ze zahraničí
výpisy z bank
komunikací se zákazníky
auditem

Téma jsem si vybrala – Zahraniční faktura a problémy s ní spojené. Protože pro mě byly faktury nejdůležitější
součástí.
Ve své práci jsem psala o:
co je to faktura
zákony o fakturách
zákony o DPH
je nezbytné, aby firma SPEL musela platit DPH?
Jaký je rozdíl mezi fakturou:
která je z EU
která je z „třetí“ země
zápočty
elektronická komunikace s bankou – ČSOB HomeBanking
IBAN and BIC
náležitosti
Zaměření:
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Číslo: 11/07
Téma: Marketingový výzkum používání softwaru pro konstruování
Jméno: Vendula Fantová
Tématem mojí absolventské práce je „Marketingový výzkum používání softwaru pro konstruování“.
Práce je rozdělena do čtyř částí.
První část je úvod, který obsahuje popis firmy, její činnosti, stručný popis softwaru SolidWorks. Dále je
v úvodu uvedeno, co jsem ve firmě dělala.
Druhá část je část teoretická. Zde se nachází teorie o marketingovém výzkumu.
Třetí část je praktická. Obsahuje zpracovaný dotazník, který jsem pomocí odpovědí dotazovaných firem
vypracovala.
Poslední částí je závěr. V závěru je shrnut výsledek mé práce a navrhnuta opatření.
Zaměření:
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Číslo: 12/07
Téma: Vzdělávání zaměstnanců územních samosprávných celků
Jméno: Veronika Fínová

Ve své závěrečné absolventské práci jsem se zaměřila na práci personalisty, jako takovou a svou
praktickou část jsem věnovala řešení problému neúplného vzdělání zaměstnanců a zpracování přílohy
k metodice vzdělávání.
Teoretická část se týká všeobecného přehledu, který jsem získala studiem zákonů a využila ho k sepsání
této práce.
Praktická část je zaměřena na konkrétní situaci, která se vyskytla na MěÚ Kutná Hora. Na základě
zjištěných skutečností, jsem se rozhodla problém vyřešit podrobným rozborem a doporučením vzdělání na
daných oborech a vypracováním přílohy k metodice vzdělávání.
Tato příloha k metodice vzdělávání může na MěÚ Kutná Hora sloužit jako pomůcka při řešení takto
vzniklých situací v budoucnu.
Vzhledem k tomu, že tato práce byla sepsána v průběhu odborné praxe, došlo od té doby k jistým
změnám. 1.1.2007 došlo k novelizaci NV 469/2002, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady.
Dále k tomuto datu vyšel v platnost nový Zákoník práce zák. č. 262/2002 Sb., a zcela nové NV 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správy. Z tohoto důvodu jsou některé informace
uvedeny dle právních předpisů platných k 31.12.2006 bez ohledu na jejich změnu nebo novelizaci.
Zaměření:
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Číslo: 13/07
Téma: Porovnání některých aspektů modelování v AutoCAD, Mechanical Desktop a
Solid Works
Jméno: Luboš Fišer
Obsahem této absolventské práce je porovnání vybraných aspektů modelování v AutoCADu,
Mechanical Desktop a SolidWorks. Část informací jsem získal během pěti měsíční praxe ve firmě Variel a. s.
Prvním úkolem bylo naučit se pracovat s programem začínajícího konstruktéra. Na začátku jde o krátké
představení programu. V další části je uvedeno, jaká se v programech užívá základní terminologie. Následuje
popis tvorby modelu, sestavy a výkresu. O každém programu je také uvedeno, co umí jeho současná verze. Na
konci uvádím, svůj vlastní názor na jednotlivé programy a jejich zhodnocení.
Po přečtení by měl být schopen vybrat si začínající konstruktér program, který bude nejvíce vyhovovat
jeho požadavkům.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Porovnání některých aspektů modelování v AutoCAD, Mechanical Desktop a
Solid Works

Autor:

Luboš Fišer

Vedoucí práce:

Ing. Jaroslav Popílek

Oponent:

Vladimír Peroutka, DiS.

Podnik:

Variel a.s. Zruč nad Sázavou

Číslo: 14/07
Téma: Sledování průběhu zakázky podnikem GOLDBECK Prefabeton s. r. o.
Jméno: Jan Gerenda
Absolventská práce je zaměřena na průchod zakázky podnikem. Touto problematikou jsem se zabýval
na své pětiměsíční praxi ve firmě GOLDBECK Prefabeton s. r. o.
Tato zpráva je rozdělena do jednotlivých částí. V první a druhé z nich se dozvíte o historii firmy od
jejího vzniku až po současnost, základní informace o ní (jako např. běžné a generální úpravy, produktivita práce
a počet zaměstnanců) a jejím předmětu podnikání, tj. výroba železobetonových konstrukčních prvků pro český a
zahraniční trh.
Následující kapitola se obecně zmiňuje o logistice a zásobování podniku a na tyto prvky jsem se zaměřil
u firmy GOLDBECK Prefabeton s. r. o.
Poslední část práce je zaměřena na průchod zakázky podnikem. Jsou zde popsány jednotlivé úseky,
kterými zakázka prochází a zabývá se jednou konkrétní zakázkou.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Sledování průběhu zakázky podnikem GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Autor:

Jan Gerenda

Vedoucí práce:

Mgr. Rudolf Kalivoda

Oponent:

Zdeněk Blažek

Podnik:

GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Dolní Bučice

Číslo: 15/07
Téma: Rozšíření komunikační infrastruktury bezdrátové sítě v obci Žiželice
Jméno: Michal Havlín
Cílem mé absolventské práce bylo poskytnout čtenářům ty nejpodstatnější informace o bezdrátové
technologii Wi-Fi, které slouží pro přenos internetových dat.
V první části se zabývám momentálními způsoby připojení k internetu. Dnešní doba nabízí mnoho
možností připojení, jak pevného, tak bezdrátového, takže potřeby zákazníka mohou být v podstatě bez omezení
naplněny.
U bezdrátové technologie je zřejmě největším problémem dosah signálu připojeného bodu, kdy je ve
větších vzdálenostech požadována přímá viditelnost. Proto tato technologie není úplně dostupná pro všechny
potencionální zájemce. Ovšem počet připojených bodů se neustále rozrůstá a pořizovací náklady stále klesají,
takže bezdrátové připojení není už jenom výsadou měst a větších společností, jak tomu bylo dříve.
Ve střední části práce jsem se konkrétně zaměřil na technické problémy, spojené
s Wi-Fi technologií. Popisuji zde, na jakém principu pracují přípojné, nebo přijímací antény, jaké typy kabelů se
používají k přenosu signálu a jaké konektory slouží k propojení. Je zde rozbor podmínek, které je třeba splnit,
aby propojená sestava začala přenášet data, nebo je přijímat.
Toto všechno je podloženo poslední částí mé práce, kde jsem shrnul své poznatky z pěti měsíční praxe u
firmy BezvaNET s. r. o., která se právě bezdrátovým připojením k internetu zabývá. Působí v oblasti východních
Čech, kde už disponuje více než 25 přípojnými body a popisuji zde, jak probíhá připojení nového zákazníka.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Rozšíření komunikační infrastruktury bezdrátové sítě v obci Žíželice

Autor:

Michal Havlín

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

David Rohlíček

Podnik:

BezvaNET s.r.o. Chlumec nad Cidlinou

Číslo: 16/07
Téma: Webové rozhraní herního serveru
Jméno: Tomáš Hovorka
Webová administrace herního serveru.
Absolventská práce se zabývá návrhem administrace herního serveru pomocí webového rozhraní. První
část vysvětluje obecné pojmy o tom, jak server pracuje a obsahuje stručný popis serveru Leniage2 GamePark.
V hlavní části jsou pak popsány potřebné prostředí pro samotný server.
Druhá, praktická část je zaměřená na realizaci projektu a řešení problémů při vývoji. Jsou zde popsány
stěžejní příklady mojí práce.
Výsledkem je značné ulehčení administrace databáze a zefektivnění administračních činností.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Webové rozhraní herního serveru

Autor:

Tomáš Hovorka

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Roman Hübner

Podnik:

Číslo: 17/07
Téma: Implementace technologie RFID do skladového hospodářství firmy Mi-King,
s.r.o.
Jméno: Klára Hujíčková
Absolventská práce s názvem „Implementace technologie RFID do skladového hospodářství firmy MiKing, s.r.o.“ se soustřeďuje na systém skladování ve firmě a snaží se ho zefektivnit. Toto zefektivnění by mělo
přinést zavedení technologie RFID do skladového hospodářství.
Teoretická část absolventské práce seznamuje čtenáře se základními principy technologie RFID a možnostmi
využití ve skladovém hospodářství. Zabývá se též některými logistickými procesy a řídícími filozofiemi.
Praktická část absolventské práce analyzuje dosavadní způsob skladování a značení výrobků ve firmě.
Na základě této analýzy odhaluje některá „úzká místa“ a navrhuje možnost jejich odstranění prostřednictvím
moderní technologie. Součástí je samozřejmě i jednoduchý propočet úspor a kalkulace nákladů pro firmu. Práce
obsahuje nejen návrh komplexního řešení, ale také návrh dílčího řešení pouze v oblasti evidence a značení palet.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Implementace technologie RFID do skladového hospodářství firmy MI-King,
s.r.o.

Autor:

Klára Hujíčková

Vedoucí práce:

Mgr. Rudolf Kalivoda

Oponent:

Ing. Štěpán Henzl

Podnik:

Mi-King, s.r.o. Kolín

Číslo: 18/07
Téma: Interní a externí komunikace ve společnosti Skanska, a. s.
Jméno: Jana Chlumská
Snažila jsem se popsat interní a externí komunikace ve velké mezinárodní společnosti Skanska a. s., kde
jsem byla na praxi.
Přesně jsme definovala komunikační toky společnosti dle jejich vnitřních směrnic a pravidel. Snažila
jsem se popsat, za jakých podmínek udělují granty, sponzorují sportovní a kulturní aktivity a jak řeší krizové
situace.
Pevně věřím, že jsem tuto problematiku nastínila jasně a správně. Také se mi nakonec povedlo zveřejnit
příklad na rozdělení peněžních zdrojů s příjmy i výdaji.
Pro svou praktickou práci jsem si zvolila právní oddělení. Zde komunikace probíhala dle směrnic
společnosti. Vedoucí oddělení svolával pravidelné ranní schůze se svým zástupcem na osobní setkání a sdělil mu
náplň práce na určité období. Zástupce tyto informace předával formou elektronické pošty v programu Microsoft
Outlook.
Tato práce byla velmi zajímavá a poučná. Ráda bych se v tomto oboru pohybovala i v budoucím
zaměstnání.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Interní a externí komunikace ve společnosti Skanska, a.s.

Autor:

Jana Chlumská

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Ing. Tomáš Princ

Podnik:

Skanska, a.s. Praha

Číslo: 19/07
Téma: Volby a vedení obce
Jméno: Daniela Jandová
Svou pěti měsíční praxi jsem vykonávala na Úřadu městyse Plaňany. Městys se nachází ve
Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín.
Tato práce je o volbách do zastupitelstev obcí, které probíhaly po celé České republice. Vzhledem
k tomu, že jsem absolvovala praxi na úřadu v době komunálních voleb, byla pro mne volba tématu absolventské
práce lehčí.
Obsahem mé práce je stručný popis voleb. Práci jsem rozdělila na čtyři části:
- v první jsem se zaměřila na historii od První republiky až do současnosti
- dále jsem vysvětlila pojmy, které s volbami souvisí
- ve třetí části jsem popsala konkrétní průběh obou dnů komunálních voleb
- na závěr jsem popsala činnost a práci nově zvoleného zastupitelstva a starosty obce
Cílem mé práce byla přiblížit téma voleb a sdělit osobní zkušenost z komunálních voleb městysu
Plaňany.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Volby a vedení obce

Autor:

Daniela Jandová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Jana Málková

Podnik:

Úřad městyse Plaňany

Číslo: 20/07
Téma: Zdravotní pojištění poskytované VZP ČR
Jméno: Michal Janovský
1. Úvod
V úvodu absolventské práce jsem odůvodnil výběr tématu a místa výkonu praxe. Nastínil jsem
problematiku, kterou se budu zabývat a stavil jsem si cíle, kterých chci v absolventské práci dosáhnout.
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Druhou kapitolu jsem věnoval charakteristice VZP ČR. Zajímal jsem se o postavení pojišťovny ve
státní sféře, o její úkoly, struktura a orgány. Zmínil jsem také pojištěnce pojišťovny a veřejné zdravotní pojištění.
3. Cestovní zdravotní pojištění
Třetí kapitolu jsem věnoval cestovnímu pojištění do zahraničí. Zmínil jsem se zde, jaké jsou možnosti
smluv, jaké produkty jsou nabízeny, jak funguje společnost AXA, co je pojistná událost. Uvedl jsem, jaké
dokumenty jsou zákazníkovy vydány. Zmínil jsem zde také co je to pojistná událost a jak se zachovat, když se
vám něco stane.
4. Příklady z praxe
V této kapitole jsem na čtyřech názorných příkladech uvedl, jak pracuji a co musím udělat.
5. Závěr
V závěru hodnotím splnění cílů, které jsem si na začátku práce stanovil.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Zdravotní pojištění poskytované VZP ČR

Autor:

Michal Janovský

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Ing. Petr Oplatek

Podnik:

VZP ČR Kolín

Číslo: 21/07 NEPŘÍSTUPNO
Téma: Případová studie elektronického obchodu v organizaci
Jméno: Jiří Jebavý
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Případová studie elektronického obchodu v organizaci

Autor:

Jiří Jebavý

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Ing. Marian Hudec

Podnik:

EO computers s.r.o. Nový Bydžov

Číslo: 22/07
Téma: Elektronický obchod – návrh a tvorba
Jméno: Petr Ježek

Tato absolventská práce s názvem „Elektronický obchod – návrh a tvorba“ se snaží vysvětlit
problematiku obchodování na internetu a objasnit problémy návrhu webové databáze a aplikačního rozhraní pro
elektronický obchod.
Text je možno rozdělit do několika okruhů. V prvním autor nastiňuje činnosti, s nimiž se setkal během
souvislé pětiměsíční praxe ve společnosti Software OK Příbram. Druhý okruh se zabývá problémy spjatými
s provozem webových aplikací, zejména tržními, provozními a specifickými pro danou oblast informačních
technologií. Třetí okruh popisuje základní teorii databázových systémů, čtvrtý jejich aplikaci a pohled uživatele
a administrátora při řešení konkrétního případu. Přílohová část obsahuje ukázky scriptů.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Elektronický obchod – návrh a tvorba

Autor:

Petr Ježek

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Ing. Josef Bambousek

Podnik:

Software OK Příbram

Číslo: 23/07
Téma: Financování prostřednictvím fondů EU
Jméno: Pavla Kašíková
Tato absolventská práce nese název „Financování prostřednictvím fondů EU“. Zabývá se objasněním
problematiky dotací na základě získaných a poskytnutých informací. Informace jsem získala z příslušných
internetových stránek, z měsíčníku Dotační věstník a od Ing. Martina Hlaváčka zaměstnance firmy
ADMINISTER.
V první části s zmiňuji o průběhu praxe a uvádím důvod, proč se zabývám právě financováním
prostřednictvím fondů EU.
Druhá kapitola patří profilu firmy Administer, spol. s r.o. Jsou zde zahrnuty základní informace o firmě
– historie, současnost, služby, vize, poslání a strategie společnosti.
Ve třetí části mé absolventské práce se zabývám programovacím obdobím 2007-2013. Popisuji zde tři
základní cíle tohoto období a k nim příslušné operační programy, rovněž zde uvádím alokaci financí
jednotlivých operačních programů na toto období.
Ve čtvrté kapitole popisuji fondy, ze kterých je možno pro toto období čerpat. Následně zde
porovnávám minulé programové období s nynějším obdobím.
Praktická část této absolventské práce je uvedena v páté, šesté a sedmé kapitole. Jedná se o popis
dotazníkového šetření, který jsem prováděla, dále zde píši o programu, který jsme vyvinuli a na jehož základě
budou poskytovány služby poradenství. Nakonec je zde popsáno, jak má jakýkoliv subjekt postupovat při
sestavování žádosti o dotaci.
V závěru shrnuji informace z dotazníkového šetření a využití firemního softwaru Dotační management.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Financování prostřednictvím fondů EU

Autor:

Pavla Kašíková

Vedoucí práce:

Ing. Blanka Valtrová

Oponent:

Petr Vácha

Podnik:

ADMINISTER, spol. s r.o. Kutná Hora

Číslo: 24/07
Téma: Návrh a realizace sítě v městské části Kolín V
Jméno: Vladimír Krejčík
V mé diplomové práci jsem psal o budování počítačové sítě a jejím připojení k Internetu. Během mé
pětiměsíční praxe jsem působil na pozici technika ve firmě JON COMPUTERS v Kolíně.
Firma poskytuje bezdrátové internetové připojení v Kolíně, Poděbradech, Nymburce a jejich širším
okolí. S tím jsou spojeny další služby, jako je například prodej a servis hardwaru sítě, počítačů a komponent.
V počátku praxe jsem se podílel na tvorbě počítačové sítě, která je popsána v této diplomové práci. Já
jsem psal o realizaci, struktuře, technologiích, aktivní a pasivní elementech počítačové sítě.
Já jsem se také zmínil o problémech, které mohou nastat během budování počítačové sítě, zvláště
v bezdrátovém spojení.
Na konci mé absolventské práce jsem přiložil plán sítě v tomto objektu.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Návrh a realizace sítě v městské části Kolín V

Autor:

Vladimír Krejčík

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Jonáš Meduna

Podnik:

JON Computers Kolín

Číslo: 25/07
Téma: Jak efektivně využít státní podpory
Jméno: Lucie Křivohlavá
Svojí praxi jsem vykonávala v České spořitelně, a.s v Kutné Hoře, pracovala jsem v oddělení privátních
poradců a zaměřila jsem se na stavební spoření, penzijní připojištění a hlavně na to, jak nejlépe využít státní
podporu.
V úvodu práce zmiňuji informace o České spořitelně a také proč jsem si vybrala téma stavební spoření a
penzijní připojištění. V absolventské práci jsem využila svých znalostí získaných ze studia na Vyšší odborné
škole a také z informačních letáků, které mi poskytla Česká spořitelna, a.s.
Absolventskou práci jsem rozdělila do několika kapitol.
V kapitole „Informace o ČS“ popisuji historii této banky a také, že je členem silné středoevropské
Finanční skupiny.
Další kapitola je „Produkty ČS“ tady se zmiňuji o produktech a službách, které tato banka poskytuje.
V dalších kapitolách se zaměřuji na stavební spoření a penzijní připojištění. Upřesňuji tyto dva důležité
produkty, vysvětluji dané termíny.
V praktické části se zaměřuji na vysvětlování pojmů pomocí příkladů a různých situací, které mohou
nastat. V kapitole o stavebním spoření ukazuji příklady na účet ze stavebního spoření, na překlenovací úvěr a
také na úvěr ze stavebního spoření. V kapitole o penzijním připojištění popisuji daňové zvýhodnění, příspěvek
od zaměstnavatele a také státní podporu.
V závěru udávám, že by tato práce měla klientům poskytnout potřebné informace, o všem co se týká
stavebního spoření, penzijního připojištění a jak nejlépe využít státní podporu.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Jak efektivně využít státní podpory

Autor:

Lucie Křivohlavá

Vedoucí práce:

Ing. Blanka Valtrová

Oponent:

Eva Černíková

Podnik:

Česká spořitelna Kutná Hora

Číslo: 26/07
Téma: Anketa spokojenosti pacientů
Jméno: Oto Kuki
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonával v Městské nemocnici v Čáslavi. Čáslavská nemocnice patří
mezi nejslavnější nemocnice v regionu. Nemocnice poskytuje velice kvalitní péči pro pacienty. Zde jsou
moderní zdravotnické služby, pokročilé přístroje a milý personál.
Práci jsem vykonával hlavně v personálním oddělení, kde jsem poznal mnoho aktivit tohoto oddělení.
Moje práce se skládala z toho, že jsem dělal mnoho tabulek a různé druhy formulářů. Moje práce v personálním
oddělení se nazývala personální asistent.
Brzy jsem se adaptoval na nové prostředí a na nové spolupracovníky. Můj přátelský vztah s mými
spolupracovníky byl velice dobrý. Byl jsem první muž v ekonomickém oddělení, protože v jiných odděleních
(mzdové odd., účetní odd., osobní odd.) je dohromady šest žen.
Během mé praxe jsem získal mnoho zkušeností, například jednání s personálem a jinými lidmi nebo
rychlou reakci na různé druhy problémů. Nyní ví, jak skutečně vypadá práce v nemocnici a jaké problémy řeší.
Cítil jsem v nemocnici, že je ve zdravotnictví nestandardní atmosféra. Mnoho personálu mělo strach
z propuštění, protože se v nemocnici zavedly mnohé reformy.
Cílem mojí práce bylo analyzovat spokojenost pacientů v nemocnici, a to z hlediska celkové lékařské
péče, nezdravotnických služeb, prostředí nemocnice a co se pacientům při pobytu nelíbilo. Na základě těchto
výsledků jsem navrhnul vhodná opatření.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Anketa spokojenosti pacientů

Autor:

Oto Kuki

Vedoucí práce:

Ing. Jan Rejmon

Oponent:

Anna Škarková

Podnik:

Městská nemocnice Čáslav

Číslo: 27/07 NEPŘÍSTUPNO
Téma: Návrh a realizace počítačové sítě pro obchodní společnost
Jméno: Luboš Kunc
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Návrh a realizace počítačové sítě pro obchodní společnost

Autor:

Luboš Kunc

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Ing. Leoš Janouch

Podnik:

Comanet

Číslo: 28/07
Téma: Návrh a realizace evidence knih
Jméno: Miloš Kutílek
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonával na Obecním úřadě v Církvici. Cílem mé absolventské práce
bylo vytvoření funkční databáze evidence knih pro místní knihovnu, která má za úkol vést evidenci knih, dále
uchovávat seznam probíhajících a skončených půjček, a také seznam čtenářů.
Tato databáze byla vytvořena v programu Microsoft Access a poskytuje přehled o vybraných knihách a
umožňuje tak snadnou orientaci mezi čtenáři a knihou.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Návrh a realizace evidence knih

Autor:

Miloš Kutílek

Vedoucí práce:

Mgr. Jindra Kupková

Oponent:

Marie Faltová

Podnik:

Obecní úřad Církvice

Číslo: 29/07
Téma: Vyřizování zakázek ve výrobním družstvu Cyklos Choltice
Jméno: Pavlína Kutílková
Obecným tématem absolventské práce „Vyřizování zakázek ve výrobním družstvu Cyklos Choltice“ je
sledování průchodu zakázky podnikem.
Práce je rozdělena do několika částí. Úvodní část obsahuje popis historie podniku, přehled výrobního
sortimentu, organizační strukturu a představení hlavních odběratelů.
Teoretická část stručně charakterizuje logistiku jako vědní obor a některé logistické postupy.
Praktická část se zabývá obecně vyřizováním zakázek ve firmě Cyklos a vyřízením zakázky na
konkrétní zakázce pro firmu 2VV.
Zjištěným úzkým místem je informační systém, který je starší a pomalý. Práce obsahuje i návrh na
pořízení nového informačního systému s jeho stručnou charakteristikou.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Vyřizování zakázek ve výrobním družstvu Cyklos Choltice

Autor:

Pavlína Kutílková

Vedoucí práce:

Mgr. Rudolf Kalivoda

Oponent:

Ing. Jan Čermák

Podnik:

Cyklos Choltice

Číslo: 30/07
Téma: Finanční analýza podniku
Jméno: Radka Máčková
Tématem mé absolventské práce je „Finanční analýza podniku“, s jejíž pomocí je možné odhalit
problémy hospodaření společnosti a jejich příčiny.
Cílem této práce bylo posoudit finančního zdraví společnosti a zhodnocení celkové finanční situace
podniku.

V teoretické části se zaměřuji na shrnutí poznatků z oblasti finanční analýzy, které jsou využity
v praktické části. Jsou zde vysvětleny používané pojmy a vymezena konstrukce a interpretace jednotlivých
ukazatelů.
V praktické části je provedena finanční analýza společnosti, která je zaměřena nejprve na rozbor
účetních výkazů (rozvahy a výkazy zisku a ztráty), druhá polovina praktické části se věnuje analýze poměrových
ukazatelů.
V závěrečné části shrnuji údaje získané finanční analýzou a hodnotím společnost jako seriózní s dobrým
výhledem do budoucnosti.
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Finanční analýza podniku

Autor:

Radka Máčková

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Ing. Michal Rada

Podnik:

Electropoli – Galvia, s.r.o. Třemošnice

Číslo: 31/07
Téma: Tvorba webových stránek podniku
Jméno: Tomáš Martínek
Svou 5 měsíční praxi jsem absolvoval ve firmě COMP-any v Kolíně. Během praxe jsem pracoval
v technickém oddělení. Cílem práce bylo zpracovat návrh webové prezentace pro zákazníka. V teoretické části
jsem rozebral některé nástroje pro webovou prezentaci. Zabýval jsem se validitou, tzn. správným zapsáním
kódu. Popsal jsem optimalizaci pro vyhledávací programy (SEO) a na závěr práce jsem aplikoval tyto poznatky
ve vlastním řešení.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Tvorba webových stránek podniku

Autor:

Tomáš Martínek

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Bc. Filip Šádek

Podnik:

COMP-any Kolín

Číslo: 32/07
Téma: Výzkum spokojenosti uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce
Jméno: Romana Michalová
Pětiměsíční odbornou praxi jsem vykonávala na Úřadu práce v Kutné Hoře. Tento úřad má pět
oddělení: Poradenství, Zprostředkování, Trh práce, Ekonomické a Kontrolní. Já jsem pracovala převážně
v oddělení: Poradenství, Zprostředkování a téma mé absolventské práce je Výzkum spokojenosti uchazečů o
zaměstnání na Úřadu práce.
Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na spokojení uchazečů o zaměstnání s činností úřadu práce.
Spokojenost uchazeče o zaměstnání jsem porovnala s jeho snahou najít si sám uplatnění na trhu práce a jeho
schopnosti informovat se na to co vše mu může úřad práce poskytnout.
V teoretické části popisuji obecný marketing, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání registrovaných
na Úřad práce v Kutné Hoře.

V praktické části jsem posoudila spokojenost a zájem, uchazečů evidovaných na Úřadu práce, o
zařazení do zaměstnání. Provedla jsem s nimi dotazníkovou akci a vyhodnotila ji.
Na závěr této absolventské práce jsem uvedla řešení problému a vlastní postoj k této problematice.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Výzkum spokojenosti uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce
v Kutné Hoře

Autor:

Romana Michalová

Vedoucí práce:

Ing. Bc. Karel Šolín, M.Sc.

Oponent:

PhDr. Iva Pospíšilová

Podnik:

Úřad práce Kutná Hora

Číslo: 33/07
Téma: Vymáhání daní
Jméno: Radana Miláčková
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, vykonáváním finančních kontrol, vybíráním
odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penalizací a v neposlední řadě vybíráním a vymáháním daní.
Má absolventská práce je rozdělena do pěti kapitol. V kapitole „Daňová soustava v ČR“ jsou zmíněny
základní informace o daňové soustavě v ČR. Také jsem se zaměřila na územní finanční orgány. Jsou zde obecně
popsána Finanční ředitelství a finanční úřady a podrobnější informace o Finančním úřadě v Čáslavi.
V další kapitole teoreticky popisuji daňové řízení a jeho fáze. Je zde uvedeno, kdy vzniká daňová
povinnost, vyměřování daně, vyplnění daňového přiznání a nakonec vybrání daně.
Následující dvě kapitoly jsou nazvané „Vymáhání daňových nedoplatků“ a „Daňová exekuce“. Popsala
jsem v nich kdo je daňovým dlužníkem, jak je daň vymáhána, kdy lze zahájit daňovou exekuci a jak exekuce
probíhá.
V poslední kapitole jsem se zaměřila na praktickou část. Zahrnuje výpočet daně, vyplnění daňového
přiznání a postup finančního úřadu při neuhrazení této daně. Pro zajímavost jsem do příloh vložila vzorové
dopisy, které finanční úřad zasílá daňovým dlužníkem.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Vymáhání daní

Autor:

Radana Miláčková

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Ing. Jan Ronovský

Podnik:

Finanční úřad Čáslav

Číslo: 34/07
Téma: Návrh firemní počítačové sítě
Jméno: Ondřej Mlčoch
Svou 6 měsíční praxi jsem absolvoval v počítačové firmě Librashop, která má sídlo v Kutné Hoře.
V této době jsem měl možnost získat teoretické zkušenosti při návrhu počítačových staveb a seznámit se
s různým typem používaného softwaru. Jak vně firmy tak mimo ní. Teoretické zkušenosti jsem uplatnil v terénu
a své komunikační dovednosti jsem si ověřil při rozhovorech se zákazníky. Měl jsem možnost se podílet na
realizaci výstavby sítě.

První půlkou práce se zabývám teoretickou částí k pochopení základních pojmů a technologií při
výstavbě sítě.
Druhou půlkou absolventské práce se zabývám prakticko částí, kde popisuji jednotlivé použité
technologie při realizaci projektu.
Velkou část absolventské práce jsem věnoval konkrétním výběrem aktivních a pasivních prvků. Na
závěr jsem vytvořil souhrnný rozpočet, který je ovlivněn aktuálními cenami. Vytvořil jsem návrh realizace pro
strukturovanou kabeláž malé firmy s výběrem aktivních a pasivních prvků.
V závěru práce se zmiňuji o variabilitě této datové sítě a o možnosti jakéhokoliv rozšíření na gigabitový
ethernet.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Návrh firemní počítačové sítě

Autor:

Ondřej Mlčoch

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Miroslav Potěšil

Podnik:

Librashop Kutná Hora

Číslo: 35/07
Téma: Tvorba multimediální prezentace firmy
Jméno: Jan Morávek
Ve své absolventské práci jsem s zabýval tématem multimediální prezentace v praxi. Výstupem mé
práce bylo vytvoření multimediální prezentace na disku DVD pro firmu Lepor.
Teoretická část mé práce je věnována vymezení základních pojmů v oblasti reklamy a porovnání
jednotlivých prostředků propagace. Nejvíce prostoru zde však byla věnováno teorii digitálního videa. Popisuji
teorii střihu, barvy, formáty a nedostatky formátu DV.
Praktickou část jsem věnoval vlastnímu zpracování multimediální prezentace pro firmu Lepor. Zaměřil
jsem se zde na objasnění základních pojmů týkajících se této problematiky a seznamuji čtenáře mé práce se
střihačským softwarem SONY VEGAS, jeho pracovním prostředím, funkcemi apod. Rozhodl jsem se též popsat
rozdíl mezi VIDEEM a FILMEM a poskytuji zde jakýsi návod na přiblížení se videa klasickému filmu tak jak ho
znají diváci z kin.
Dále jsem zde popsal kroky vlastní tvorby multimediální prezentace firmy. Jmenovitě se jedná o vlastní
tvorbu prezentace, tvorbu MENU DVD disku, střih videa a audio mixu. Jednotlivá témata zde obohacuji a
doplňuji vlastními postřehy a zkušenostmi z praxe.
S výsledkem své práce jsem spokojen a doufám, že spokojenost budou též sdílet i diváci jak u svých
počítačů, tak u televizních obrazovek či některých svých herních konzolí.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Tvorba multimediální prezentace firmy

Autor:

Jan Morávek

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Dušan Lapáček

Podnik:

Lepor Kutná Hora

Číslo: 36/07 NEPŘÍSTUPNO
Téma: Finanční analýza hospodaření podniku
Jméno: Miroslava Mrkvičková
Zaměření:

Účetnictví a finance podniku

Název:

Finanční analýza hospodaření podniku

Autor:

Miroslav Mrkvičková

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Ing. Světla Trtíková

Podnik:

HOUFEK – výroba strojů Golčův Jeníkov

Číslo: 37/07
Téma: Systém evidence na TS Vrdy
Jméno: Jana Petrusová
Tématem mé absolventské práce je „Systém evidence na Technických službách Vrdy“. V této práci
jsem vycházela z podkladů získaných na souvislé praxi na Obecním úřadě ve Vrdech v oddělení technických
služeb.
Na oddělení technických služeb jsem dělala běžnou administrativní práci, ale mojí hlavní náplní bylo
vytvořit novou evidenci hrobových míst a nových smluv. Každý si může od provozovatele hřbitova pronajmout
hrobové místo pouze na základě smlouvy, která se musí evidovat spolu s dalšími informacemi o zemřelých,
pozůstalých, a nájemcích hrobu. Rozhodla jsem se ve své práci zabývat touto problematikou.
V první části práce jsem přiblížila problematiku pohřebnictví, evidenci hrobových míst, zemřelých,
pozůstalých, nájem hrobů a problematiku smluvních vztahů v pohřebnictví.
V druhé části popisuji, co vše nám může nabídnout nový program Elysium CMS na evidenci hrobových
míst a jeho základní funkce. Dále podrobně popisuji práci s tímto programem. Na závěr porovnávám dosavadní
evidenci a novou evidenci pomocí Elysium CMS.
Vyhodnocuji výhody a nevýhody práce v tomto programu. Jelikož s novou evidencí se teprve začíná má
ještě mnoho chyb. Proto se snažím navrhnout změny a zlepšení, která by napomohla snadnější a rychlejší práci.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Systém evidence na TS Vrdy

Autor:

Jana Petrusová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Ing. Miloslav Zykl

Podnik:

Technické služby Vrdy

Číslo: 38/07
Téma: Tvorba pracovního místa
Jméno: Eva Pospíšilová
Svoji praxi jsem vykonávala ve firmě Vanad 2000 a.s v Golčově Jeníkově. Firma se zabývá výrobou
CNC strojů pro řezání plechů. Pracovala jsem zde v personálním oddělení.
Ve své absolventské práci jsem se zabývala vytvořením nového pracovního místa Asistentky
personálního oddělení a potažmo celým procesem přijímání pracovníka na nové pracovní místo.
V úvodní části jsem uvedla základní informace o firmě a o svém pracovním zařazení. Ve druhé části
jsem sepsala možné otázky pro analýzu pracovního místa, odpovědi na ně a vytvoření popisu a specifikace

pracovního místa. Dále jsem popsala způsoby získávání a vybírání zaměstnanců. Také jsem vytvořila inzerát,
který slouží jako nabídka volného pracovního místa. Pak se zabývám dokumenty, které firma od uchazeče
požaduje. Pro snadnější výběr zájemců o pracovní místo jsem vytvořila strukturovaný přijímací dotazník. Dále
podrobněji popisuji přijímací pohovor. Ve čtvrté části přibližuji pracovní smlouvu a její náležitosti. Na závěr
zdůrazňuji důležitost uvedení pracovníka do firmy.
Cílem mé práce bylo sepsat dohromady všechny důležité informace potřebné pro vytvoření pracovního místa a
pro celý proces přijímání zaměstnance na nové pracovní místo.
Doufám, že by moje práce mohla pomoci jako návod, jak postupovat v procesu přijímání pracovníků.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Tvorba pracovního místa

Autor:

Eva Pospíšilová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Hana Miřátská

Podnik:

Vanad 2000 a.s. Golčův Jeníkov

Číslo: 39/07
Téma: Bezpečnost a ochrana dat v podniku
Jméno: Jindřich Procházka
Tato práce popisuje zabezpečení a ochranu dat v menších a středních firmách. Ve své teoretické části
představím a popíšu postupy používané před samotným fyzickým zabezpečením podniku, dále se zabývám
šifrováním, elektronickým podpisem a autentizací uživatelů. V praktické části předvedu otestování zabezpečení
firmy BIT cz trining programem Microsoft Baseline Security Analyzer. Výsledkem je návrh samotného řešení
zabezpečení v dané firmě.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Bezpečnost a ochrana dat ve firmě

Autor:

Jindřich Procházka

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Martin Bezouška

Podnik:

M.Bezouška – Prodej a servis Výpočetní techniky Světlá n/Sázavou

Číslo: 40/07
Téma: Vizualizace systému SOS hlásek
Jméno: Jaroslav Prušinovský
Na své pětiměsíční praxi jsem byl ve firmě SPEL s.r.o., Divize dopravních technologií. Mým hlavním
úkolem byl návrh a následná realizace vizualizace hláskového SOS systému. Nejprve jsem vše navrhoval na
papír. Po několika konzultacích s technickým ředitelem byl návrh hotový. Po té jsem schválený návrh vytvářel
v programu Control Web 5. Výsledkem je vizualizace, která slouží k monitorování čtyřiceti kilometrů dálnice
D11.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Vizualizace systému SOS hlásek

Autor:

Jaroslav Prušinovský

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Tomáš Tvrdík

Podnik:

SPEL s.r.o. Kolín

Číslo: 41/07
Téma: Technická podpora uživatelů v mezinárodní společnosti
Jméno: Michal Richter
Obsah absolventské práce vychází z mé pětiměsíční praxe vykonávané v mezinárodním podniku TPCA.
Je to automobilový závod dodávající na trh malé „městské“ vozy. Byl jsem zaměstnán v oddělení IT jako
technik uživatelských počítačů.
Tato práce je zaměřena na problematiku podpory uživatelů počítačů v mezinárodním podniku. První
část je zaměřena na popis prostředí tohoto podniku, ve kterém se spojila nejen počítačová řešení 3 odlišných
kultur, a sice Japonska, Francie a Česka do projektu joint-venture.
Druhá část přibližuje problematiku zajištění služeb nutných pro automatizaci kancelářských operací.
Jsou zde především vysloveny požadavky a problémy uživatelů.
Praktická část je zaměřena na řešení problému instalace software pro mnohonárodní počítačovou
konfiguraci. Pro tento účel byl vyvinut speciální instalační postup – One image. Je zde srovnání s klasickou
instalací. Výsledkem je značná úspora času a větší efektivita instalace klientských stanic.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Technická podpora uživatelů v mezinárodní společnosti

Autor:

Michal Richter

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Jan Průcha

Podnik:

TPCA Kolín

Číslo: 42/07
Téma: Výzkum spokojenosti klientů České spořitelny, a.s.
Jméno: Michaela Seifertová
Téma absolventské práce je „Výzkum spokojenosti klientů České spořitelny“. Tento výzkum byl
prováděn v České spořitelně v Kolíně. Téma bylo vybráno po dohodě s vedením České spořitelny.
Teoretickou část tvoří marketingový výzkum. Tato část práce je zaměřena na druhy, metodiku a cíle
výzkumu. Teoretická část je důležitá pro vypracování analytické části.
Analytická část popisuje tvorbu a vyhodnocení dotazníků. V této části se zjistí spokojenost klientů a
navrhnou se případná doporučení. Doporučení se týká především otevírací doby.
Jedna kapitola je zaměřena na charakteristiku firmy. Čím se firma zabývá a jaká je její konkurence.
V závěru práce je seznámeno s výsledkem výzkumu. Z výsledku výzkumu vyplývá, že 85% klientů je
se svojí bankou spokojeno. Banka zavedla novou strategii a tato strategie se ukázala úspěšná.
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Číslo: 43/07
Téma: Realizace projektu „Čáslav – bezbariérové město“
Jméno: Jana Školudová
Svou odbornou pětiměsíční praxi jsem vykonávala v Diakonii ČCE – středisko MARTA. Tato nestátní,
nezisková organizace poskytuje komplex sociálních služeb klientů, s mentálním a kombinovaným postižením.
Na základě této praxe jsem se rozhodla vytvořit a zrealizovat projekt. „Čáslav – bezbariérové město“.
Tento projekt jsem si také zvolila za téma mé absolventské práce.
V úvodu mé absolventské práce jsem stručně popsala základní informace o nestátních neziskových
organizací v ČR a představila jsem Diakonii Čáslav jako organizaci s jejími nabízenými službami, náplní
činnosti, financováním. Dále jsem se zabývala rolí fundraisingu pro neziskové organizace.
V další části jsem teoreticky popsala tvorbu projektu, dovednosti vedoucího projektu a napsala jsem
příručku pro žadatele o finanční příspěvek.
V praktické části jsem se zabývala realizací projektu. Jelikož je tento projekt realizován za podpory
Nadace Vodafone ČR, tak jsem zmínila základní informace o této organizaci. Popsala jsem hlavní cíl projektu,
formulář k žádosti o grant, Test (bez)bariérovosti a jeho výsledek. Dále jsem popsala brožuru – „Seznam
(bez)bariérových objektů města Čáslav“, vytvořené webové stránky pro projekt, výstavu fotografií, medializaci a
závěrečnou prezentaci pro studenty a veřejnost. Závěrem jsem zmínila vyúčtování projektu, problémy spojené
s projektem a také jsem shrnula svou činnost na projektu.
Zaměření:
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Číslo: 44/07
Téma: Skladové hospodářství a ideální rozmístění materiálu na skladě u firmy JAF
HOLZ
Jméno: Petr Štecher
Obsahem této práce je návrh ideálního rozmístění zboží na skladě ve firmě JAF HOLZ, kde byl autor na
pětiměsíční praxi. Prvním úkolem bylo zjištění odbytu jednotlivého zboží. Z těchto hodnot autor vytvořil
statistiku odbytu zboží, která je podkladem k rozmístění zboží. Dalším krokem byl výběr regálu pro zboží
s nejvyšším odbytem. Jako nejvhodnější autor vybral regál, který je uprostřed skladu. Vzdálenost tohoto regálu
je od výdejních míst přibližně stejná. Zboží s nejvyšší hodnotou odbytu bylo umístěno do nejspodnějších
ukládacích míst. S klesajícím odbytem je zboží umístěno do vyšších míst regálu.
Při tomto novém rozmístění se sníží čas potřebný na manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Po
zaběhnutí se také zlepší orientace a vyhledávání zboží na skladě.
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Číslo: 45/07
Téma: Vymáhání pohledávek
Jméno: Kateřina Štursová
Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou Vymáhání pohledávek.
V úvodu jsem uvedla důvody výběru výkonu praxe v advokátní kanceláři a volby tématu mé
absolventské práce. Dále jsem si stanovila cíle, které jsem chtěla v absolventské práci dosáhnout. Na závěr jsem
postupně nastínila zmiňovaná hlavní témata, kterými jsem se zabývala.
V části popisující pracovní náplň advokátní kanceláře jsem se snažila přiblížit několik
nejpoužívanějších právních odvětví, kterými se advokátní kancelář zabývá.
V další části jsem se zaměřila na obchodní právo, ve kterém jsem podrobně rozepsala kupní smlouvu a
smlouvu o dílo.
Hlavní část práce zabývající se vymáháním pohledávek jsem sledovala pohledávku uvedenou na
konkrétním případu, od jejího vzniku, přes předání advokátní kanceláři, vymáhání a úročení až po její zánik.
V další části pojednávající o podmínkách exekuce jsem vysvětlila možnosti exekučního řízení a na to
navazující exekuční řízení samotné.
V části pojednávající o nákladech řízení a náklady právní služby jsem rozebrala sazby odměn, vznik
poplatkové povinnosti, mimosmluvní odměny a tarifní hodnoty.
V závěru jsem uvedla důvody výběru dané organizace pro vykonávání povinné pětiměsíční praxe. Dále
jsem hodnotila srozumitelnost absolventské práce i pro laiky.
Na úplný závěr jsem se zamyslela nad důvodem vzniku tolika pohledávek a možném způsobu jejich řešení.
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Číslo: 46/07
Téma: Alternativní distribuční kanály České spořitelny, a.s.
Jméno: Lucie Táborská
Diplomová práce se zabývá problematikou přímého bankovnictví. Je zaměřena na budoucí i stávající
uživatele služeb přímého bankovnictví. Cílem této absolventské práce je odstranit předsudky spojené s přímým
bankovnictvím, napomoci při řešení problémů, které se mohou u uživatelů vyskytnout, uvést odpovědi na
nejčastější otázky klientů a především varovat před nebezpečím, které na klienty může prostřednictvím internetu
čekat. Práce je rozdělena do dvou částí. Části teoretické a části praktické.
V teoretické části je popsána charakteristika jednotlivých služeb SERVIS 24, porovnání služeb přímého
bankovnictví České spořitelny, a.s. s jinými bankami, zabezpečení služby SERVIS 24 a nebezpečí práce na
internetu. Jedna z kapitol je věnována nárůstu klientely přímého bankovnictví a chystaným novinkám na poli
přímého bankovnictví.

V praktické části jsou uvedeny odpovědi na nejčastější otázky klientů a popsán praktický příklad, ve
kterém je naznačen způsob řešení, vyhodnocení možnosti využít jednotlivé služby a v závěrečné části je popsáno
řešení příkladu.
V závěru je možno nalézt shrnutí práce. Je zde také zdůrazněna důležitost dostatečného zabezpečení
počítače při práci na internetu.
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Číslo: 47/07
Téma: Průzkum trhu – uplatnění lomů na trhu
Jméno: Veronika Telenská
Firma Aventis International chce založit novou firmu A-Granite Holding, jejímž záměrem je vstoupit na
středoevropský trh výrobků z kamene (žuly, granodioritu) v oblasti hrubé a ušlechtilé kamenické výroby.
Pro vznik firmy A-Granite Holding je potřebné zjistit a zmapovat konkurenci na trhu, získat informace
od odběratelů pomocí dotazníku a vypracovat přehled pro banku.
Cílem absolventské práce bylo zjistit, zda firma bude konkurenceschopná a má šanci uplatnit své
výrobky na trhu.
V absolventské práci se také dozvíte o pojmu kámen a potřebné informace o lomech, které chce firma
A-Granite Holding nakoupit.
Pro vyhodnocení konkurenčních firem bylo nutné firmy rozdělit do 4 oblastí: lokalita Příbram, lokalita
Jihlava, lokalita Brno a ostatní.
Jako největší konkurenční firma je pro A-Granite Holding firma Kamenolomy ČR. Kamenolomy ČR
vlastní 30 lomů, mají dlouholetou tradici na trhu a jsou součástí koncernu BAUHOLDING STRABAG SE.
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Číslo: 48/07
Téma: Analýza finanční situace podniku
Jméno: Jana Urbanová
Cílem mé absolventské práce je zhodnotit finanční situaci firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou.
K rozboru hospodaření podniku jsem použila finanční poměrové ukazatele, které jsou základem finanční
analýzy.
Absolventská práce je rozdělena na 3 části. Charakteristiku podniku, teoretickou a praktickou část.
V teoretické části seznamuji čtenáře s teoretickými znalostmi k tématu. Zejména o zdrojích finančních
informací, které je nutno k rozboru mít. Blíže rozvádím účetní výkazy, kde jsou zachyceny aktiva, pasiva,

výnosy a náklady podniku. Praktická část je zaměřena nejprve na rozbor účetních výkazů, dále se věnuji analýze
s použitím poměrových ukazatelů. Jsou to ukazatele rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Pomocí těchto
ukazatelů analyzuji vývoj společnosti v letech 2004 a 2005.
Závěrem shrnuji výsledku analýzy finanční situace podniku a navrhuji nezbytná opatření.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Analýza finanční situace podniku

Autor:

Jana Urbanová

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Marie Dušková

Podnik:
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Číslo: 49/07
Téma: Kontrola a vymáhání pohledávek u zaměstnavatelů
Jméno: Věra Zvoníčková
Odbornou praxi jsem vykonávala ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR Územní pracoviště Nymburk.
Nejvíce času jsem strávila na kontrolním oddělení. Téma své práce Kontrola a vymáhání pohledávek u
zaměstnavatelů jsem si vybrala díky práci v tomto oddělení.
V první části jsem uvedla informace o pojišťovně a její práci. V další kapitole jsem teoreticky
specifikovala zdravotní pojištění, plátce pojistného a jejich povinnosti.
Následující kapitoly jsou zaměřeny konkrétně na zaměstnavatele, jejich kontrolu a problematiku
vymáhání pohledávek.
V poslední kapitole jsem prakticky na dvou příkladech ukázala celou problematiku kontroly a vymáhání
pohledávek u zaměstnavatelů.
Jak v praktické tak v teoretické části absolventské práce mi pomohly zkušenosti z odborné praxe.
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