Číslo: 1/08
Téma: Finanční analýza podniku
Jméno: Lucie Balvínová
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala ve firmě Ingersoll – Rand Equipment Manufacturing CR,
s.r.o., která působí ve čtyřech oblastech : zabezpečovací systémy, klimatizace, průmyslová výroba a rozvoj
infrastruktury. Jako téma mé absolventské práce jsem si zvolila Finanční analýzu podniku.
Teoretickou část práce tvoří výklad problematiky finanční analýzy, dále potom jsou zde postupně
rozebrány různé ukazatele, které slouží pro zhodnocení finanční situace podniku.
V první kapitole teoretické části je uvedena charakteristika společnosti a její zaměření. Další kapitoly
teoretické část se věnují všeobecně finanční analýze, dále je zde použitá metodika, zdroje informací pro finanční
analýzu, a podrobný popis různých ukazatelů.
V praktické části jsou názorně ukázány a rozebrány ukazatele, které jsem si vybrala a označila za
nejvíce používané v praxi.
První kapitola praktické části se věnuje vertikální a horizontální analýze. V další kapitole jsou ukázány
výpočty poměrových ukazatelů. V neposlední řadě jsou zde uvedeny a rozebrány bilanční pravidla. Poslední
kapitola se věnuje speciálnímu rozkladu rentability vlastního kapitálu.
V závěru jsou shrnuty cíle mé práce, dále některé výpočty, které mi pomohli zhodnotit finanční situaci
podniku a samozřejmě nové poznatky a mé doporučení ke zlepšení stávající finanční situace.
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Číslo: 2/08
Téma: Porovnání tržeb před a po přijetí jukeboxu do Restaurace a herny U Franců
Jméno: Sandra Buksová
Cílem práce bylo zvýšení tržeb, návštěvnosti a spokojenosti zákazníků v zimním období v Restauraci a
herně U Franců.
V první části práce jsem se zabývala teoretickými poznatky. Stanovila jsem si zde hlavní cíl práce, dílčí
cíle a metodiku k jejich splnění.
Dále jsem se zabývala základními pojmy z oblasti stravovacích služeb. Popsala jsem stravovací služby,
vypsala jsem materiálně-technické podmínky poskytování služeb, kategorizovala jsem hostinská zařízení a
vypsala nabídku produktu hostinských zařízení.
Posledním tématem v části teoretické byl profil podniku. Zařadila jsem sem základní údaje podniku,
organizační strukturu podniku, SWOT analýzu, analýzu podnikatelského prostředí (analýza konkurence,
zákaznického segmentu, dodavatelů a určení cílového segmentu) a podnikatelskou strategii.
V části aplikační jsem se zabývala vlastním marketingovým výzkumem. Provedla jsem marketingový
mix produktů a služeb a marketingový výzkum zákazníka, kde jsem nejdříve formulovala problém, poté
analyzovala situaci, provedla sběr informací, analyzovala a vyhodnotila informace a napsala závěrečnou zprávu.
Na základě této zprávy jsem podala návrh na přijetí jukeboxu do provozovny, který byl přijat.
Po přijetí jukeboxu do restaurace jsem provedla kalkulaci tržeb. Byly to tržby před přijetím jukeboxu do
provozovny, tržby po přijetí jukeboxu do provozovny a následné porovnání tržeb před a po přijetí jukeboxu do
provozovny.
V závěru jsem zhodnotila, jak jsem splnila dané cíle.
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Číslo: 3/08
Téma: Pardubická karta
Jméno: Eva Ceplová
Tématem mé absolventské práce je „Pardubická karta“.
Cílem této práce bylo co nejvíce přiblížit činnost Pardubické karty ve vztahu spolupráce s Dopravním podnikem
města Pardubic a.s. a vyzdvihnout důležitost této karty.
V teoretické části se zaměřuji na obecné pojmy Pardubické karty, které rozvádím do oblasti
zprostředkování Pardubické karty prostřednictvím jednotlivých typů Pardubických karet. Hlavní důraz kladu na
Pardubickou kartu a především na její používání.
V praktické části se zaměřuji na počet vydaných Pardubických karet. Zároveň se v této části zabývám
výhodami a zpracováním dotazníku, zda lidé v Pardubickém kraji využívají Pardubické karty a zda by si ji
pořídili z důvodu nastávajících výhod.
Nedílnou součástí mé absolventské práce je kapitola věnovaná brožurám Pardubické karty kam jsem
zahrnula jak ukázky těchto brožur, tak jejich stručný popis.
V závěrečné části shrnuji údaje získané dotazníkem a návrhy na vylepšení Pardubické karty.
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Číslo: 4/08
Téma: Rozvinutí informovanosti – vydávání prvního občanského průkazu
Jméno: Veronika Čecháková
Tato absolventská práce se zabývá rozvinutím informovanosti o vydání prvních občanských průkazů
v předem stanovené cílové skupině.
Teoretická část obsahuje v kapitole 1 způsoby prokazování totožnosti od historie až po současnost. Ve 2
kapitole je stručný přehled základních legislativních požadavků a základní údaje, které potřebuje občan znát o
občanských průkazech. V závěru kapitoly se zmiňuji o povinnostech občanů, a co se stane při nedodržování
zákona.
V praktické části je navrhnuta metoda pro dosažení lepší informovanosti občanů a ověřování účinnosti.
Dále je zde vytvořena metodika a dotazník. Cílem této části je navrhnout řešení, které by žákům pomohlo při
získávání základních informací týkajících se, jak vydání prvních občanských průkazů, tak základních informací
souvisejících s tímto tématem.
V závěru se zabývám mým celkovým působením v podniku. Dále shrnuji celou absolventskou práci a
zabývám se zde ohlasy jak na školách, tak v místě mého působení praxe. V posledních řádcích závěru se snažím
shrnout předem stanovené cíle a zjistit jejich splnění.
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Číslo: 5/08
Téma: Trestné činy proti majetku jako součást trestního práva ČR
Jméno: Petra Deverová
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala v Advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Schüllera v Čáslavi.
Zaměření této advokátní kanceláře je především na věci obchodní, občansko-právní a pracovně-právní. Jsou však
zde řešeny i případy ve věcech trestních. Na tomto základě jsem si také zvolila téma mé absolventské práce
„Trestné činy proti majetku jako součást trestního práva ČR“.
V úvodní části absolventské práce jsem se zaměřila na vymezení základních pojmů, které s trestním
právem a tématem mé absolventské práce nezbytně souvisejí.
Druhá kapitola je zaměřena na české trestní právo. Konkrétněji na historii českého trestního práva, ale
především na jeho současnou podobu v ČR, jeho základní funkce ve společnosti, prameny, ze kterých čerpá a
druhy, které jsou pro jeho funkce nezbytně důležité. V této kapitole také uvádíme obecné zásady trestního práva.
Třetí kapitola charakterizuje trestní právo hmotné, jehož aktuální úprava je provedena trestním
zákonem. Dále jsem se zaměřila na připravovaný trestní zákoník, ve kterém, v případě jeho schválení, dojde ke
zpřísnění trestního postihu u nejzávaznějších zločinů.
Ve čtvrté kapitole popisuji trestný čin z obecného pohledu. Vymezuji, jaká jednání jsou trestným činem,
kdo je pachatelem, dále charakterizuji znaky skutkové podstaty trestného činu, jeho vývojová stádia a tzv.
okolnosti vylučující protiprávnost.
V páté kapitole jsem se zaměřila konkrétně na trestné činy proti majetku. Popisuji druhy těchto
majetkových trestných činů, včetně trestních vazeb a vysvětluji jednotlivá ustanovení těchto trestných činů proti
majetku uvedených v trestním zákoně.
V šesté kapitole uvádím tresty a ochranná opatření, která se v případě spáchání trestných činů
pachatelům ukládají. Definuji druhy jednotlivých trestů a ochranných opatření, včetně výjimečného trestu,
upuštění od potrestání a výměry trestu.
Závěrečná praktická část je zaměřena na konkrétní případ trestného činu krádeže a neoprávněného
zásahu do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru. Popisuji zde jednotlivé kroky od zadržení podezřelého až
po vynesení pravomocného rozsudku soudem.
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Číslo: 6/08
Téma: Rozhodování ve správním řízení a výkazy nedoplatků
Jméno: Jan Dvořák

V úvodu jsem si stanovil cíle absolventské práce, odůvodnil její téma a místo, kde jsem tuto praxi
vykonával.
Ve druhé části jsem se snažil přiblížit a popsat práci Všeobecné zdravotní pojišťovny, co pro klienty
dělá a jaký má pro ně význam.
Ve třetí části své absolventské práce jsem se snažil ukázat, kdo a za jakých podmínek platí povinné
zdravotní pojištění.
Ve čtvrté části popisuji pravidla a průběh správního řízení, které čerpají ze zákona a vnitřních předpisů.
V páté části absolventské práce jsem se zabýval případem, který VZP řeší, a ukázal jsem zde, do jakých
situací se může člověk dostat, průběh správního řízení a jak tomu šlo všemu předejít, nebo jak tuto situaci šlo
řešit jinak.
Šestá část opět popisuje pravidla, náležitosti a průběh jednání v případě jiné formy řešení případu
dlužného pojistného a penále.
Sedmá část znovu ukazuje, s čím se VZP potýká tentokrát v souvislosti s výkazy nedoplatků, do jaké
situace se člověk může dostat a jak z toho ven.
V závěru provádím celkové shrnutí absolventské práce a hodnotím cíle, které jsem si na začátku
stanovil.
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Číslo: 7/08
Téma: Sledování průchodu zakázky výrobním podnikem
Jméno: Barbora Fajmanová
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonávala ve firmě Alico, spol. s r.o., se sídlem v Kolíně. Tato firma se
zabývá výrobou brusného papíru a léčebného zařízení Floating Tang. Ve své absolventské práci jsem se
zabývala sledováním průchodu zakázky výrobním podnikem, a proto jsem musela projít všemi odděleními
v podniku.
V úvodu své absolventské práce charakterizuji obchodní aktivity firmy, analyzuji její silné a slabé
stránky a informuji o jejím postavení na trhu.
V teoretické části jsem věnovala pozornost průchodu zakázky podnikem. V této části poukazuji i na
důležitost vyhodnocení obchodní činnosti a možnosti minimalizace obchodního rizika.
V praktické části absolventské práce uvádím příklad zpracování konkrétní zakázky, na kterém jsem se
osobně podílela, zejména při plánování výroby. Popisuji zde průběh realizace zakázky.
V závěru shrnuji všechny nedostatky, které se při realizaci zakázky vyskytly, a samozřejmě navrhuji
řešení pro optimalizaci výroby.
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Číslo: 8/08
Téma: Rodinné finance v kombinaci
Jméno: Věra Filingerová
V úvodu své práce jsem vysvětlila, proč jsem si vybrala téma“Rodinné finance v kombinaci“ a jaký
jsem si zvolila cíl pro svou absolventskou práci.
V teoretické části práce popisuji průběh proškolování a čtyři nejčastěji využívané sociální programy, a
to především z hlediska jejich charakteru, výhod, zdanění, státní podpory a dalších důležitých vlastností. Dále
vysvětluji jednoduchou kombinaci vyučovaných programů, díky kterým lze docílit nemalého zisku pro celou
rodinu.
Ne každý však důvěřuje pouze teoretickým faktům, proto jsem svoji práci doplnila různými příklady
z praxe. Na závěr práce jsem zařadila praktickou část, ve které jsem porovnávala spoření bez kombinace a
s kombinací v průběhu dvanácti let. V jednotlivých tabulkách jsem uvedla částky, které jsme investovali do
spoření a celkovou sumu, kterou si na konci spoření z těchto produktů odneseme.
V závěru své práce se vracím k cílům, které jsem si vytyčila již v úvodu a hodnotím, zda má smysl
zapojení rodinných financí do kombinace a proč se ji někteří lidé bojí.
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Číslo: 9/08
Téma: Využití nástrojů propagace pro větší ziskovost firmy
Jméno: Gabriela Hodanová
Tato absolventská práce se zabývá propagací, jejími prostředky a jejich využitím ve firmě poskytující
služby.
Teoretická část nás v první kapitole uvádí do problematiky propagace, objasňuje nám základní pojmy,
seznamuje nás s významem a cíly propagace.
Ve druhé kapitole jsou základní údaje o firmě, její charakteristika, historie, současnost, organizační
uspořádání. Dále je zde stručné seznámení s okolím firmy, které tvoří dodavatelé a konkurence.
Ve třetí kapitole, která je prakticko-teoretická, jsou charakterizovány jednotlivé propagační prostředky,
jejich využití na prodejně a vliv na zvýšení prodeje a zisku. Je zde graf prodejnosti zboží, vystaveného na
štaplech, obrázky jednotlivých použitých propagačních prostředků. Je zde seznámení s prostředky reklamy,
podpory prodeje, public relations a osobního prodeje. Cílem této části je objasnit používání prostředků, které lze
využít ve firmě, která se zabývá poskytováním služeb – konkrétně prodejem zboží.
V závěru se zabývám mým celkovým působením v podniku, jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení
propagace zboží a výsledky srovnávání prodejnosti vybraných druhů zboží.
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Číslo: 10/08
Téma: Optimalizace toků zpětné logistiky v oblasti plastů
Jméno: Veronika Horáková
Tématem mé absolventské práce je „Optimalizace toků zpětné logistiky v oblasti plastů“. V této práci
jsem vycházela z podkladů získaných v průběhu souvislé praxe v AVE CZ Čáslav.
První část mé práce patří úvodu. V úvodu popisuji náplň mých činností, které jsem vykonávala během 5
měsíční praxe v podniku AVE CZ Čáslav. Dále podrobněji popisuji základní pojmy a představuji společnost.
Zaměřila jsem se na popis provozovny v Čáslavi – čím se zabývá, na její historii a konkurenty.
Ve druhé části popisuji organizační strukturu.
Ve třetí části jsem přiblížila jejich techniku.
Ve čtvrté části jsem popsala firmu EKO-KOM.
Důležitá pátá část mé práce se týká plastů – jejich využití, odběratelů a svozových tras plastů.
V nejdůležitější šesté části jsem se soustředila na kalkulaci nejvhodnějšího odběratele plastů. Zde
popisuji nedostatky odměn od odběratelů a uvádím možný návrh cen pro minimální zisk. Uvádím zde návrh, aby
podnik využil zavedení separační linky pro plasty v AVE CZ Čáslav. Mé doporučení jsem uvedla v další části.
Nazvala jsem tuto část „Bod zvratu na návratnost separační linky“. Zde přepočítávám výhody separační linky.
Na závěr porovnávám dosavadní problém odměn od odběratelů a nově zavedení separační linky.
Vyhodnocuji výhody a nevýhody v této oblasti. Jelikož s novým řešením se začne od příštího roku, nemohu se
této problematice více věnovat a pravděpodobně by to přesáhlo rámec mé absolventské práce.
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Podnik:

AVE CZ Čáslav

Číslo: 11/08
Téma: Fúze obchodních společností
Jméno: Alena Houfková
Odbornou praxi jsem vykonávala ve společnosti ThyssenKrupp Industrial Services, a.s.. Sídlo
společnosti se nachází v Nymburce. Jedná se o středně velkou německo-českou společnost, která je součástí
nadnárodního koncernu ThyssenKrupp AG. Mezi hlavní činnosti patří údržba a instalace zařízení, montáže
průmyslových zařízení, technologické čištění, podpora výroby – převzetí části výroby, závodová logistika,
projekce, výroba, montáž a revize elektro-zařízení vysokého a nízkého napětí (rozvaděče).
Tato absolventská práce nese název „Fúze obchodních společností“. V práci se zabývám objasněním
procesu fúze sloučením mezi dvěmi společnostmi. Nástupnickou společností je firma, ve které jsem pracovala a
zanikající společností se kterou se sloučí je společnost TTI Service, s.r.o..
V první části jsem se zaměřila na to, co vlastně znamená pojem fúze, důvody pro fúzi a jaké jsou druhy
fúze. Druhá část je zaměřena na právní úpravu fúze. Vysvětluji zde na základě prostudování Obchodního
zákoníku, co všechno je zapotřebí provést, aby se dvě společnosti mohly sloučit v jednu. Ve třetí kapitole se
dostávám k praktické části práce. Je zde uveden profil firmy, který obsahuje základní informace o firmě, činnosti
firmy a údaje o zaměstnancích. Následující čtvrtá kapitola obsahuje konkrétní popis průběhu fúze ve společnosti
ThyssenKrupp Industrial Services, a.s.. Důležitou součástí je časový harmonogram. Pátá kapitola je věnována
účetním povinnostem, které má nástupnická společnost. Jedná se hlavně o uzavření účetnictví. V další kapitole
je zahrnuta personalistika, a sloučení účetnictví dvou firem.
V závěru hodnotím splnění cílů, které jsem si na začátku práce stanovila. Díky vypracování
absolventské práce jsem poznala pro mne neznámou oblast a doufám, že se s touto problematikou v budoucnu
ještě setkám.

Zaměření:

Účetnictví a finance podniku
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Fúze obchodních společností

Autor:

Alena Houfková

Vedoucí práce:

Ing. Dagmar Pelikánová

Oponent:

Vladimíra Pešková

Podnik:

ThyssenKrupp Industrial Services, a.s. Nymburk

Číslo: 12/08
Téma: PR oddělení v elektrotechnické firmě
Jméno: Veronika Hrochová
Tato absolventská práce se zabývá prováděním Public relations.
Obsahem teoretické části je všeobecné vymezení tohoto pojmu, jeho historie, základní nástroje a cíle.
Praktická část této práce se zabývá prováděním Public relations v praxi a to na konkrétním případě.
Konkrétním případem je v této práci společnost ComAp, spol. s r.o., která se zabývá vývojem, výzkumem a
prodejem elektrických a elektrotechnických přístrojů.
V závěru je tato práce shrnuta a je zde nastíněna další aktivita, kterou by se společnost ve spojení s PR
mohla zabývat.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

PR oddělení v elektrotechnické firmě

Autor:

Veronika Hrochová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Ing. Daniela Hýblerová

Podnik:

ComAp, spol. s r.o. Praha

Číslo: 13/08
Téma: Užití normy ISO 9001 v praxi a zdokonalení přehledu skladovaného materiálu
Jméno: Eva Chadimová
Svou pětiměsíční praxi jsem strávila ve firmě STASTR ČÁSLAV, s.r.o., kde jsem pracovala
v ekonomickém oddělení. Tato firma se zabývá výrobou a opravou stavebních strojů. Dále pak vyrábí
komponenty ke stavebním věžovým jeřábům, které jsou určeny na export.
Absolventskou práce jsem nazvala „Užití normy ISO 9001 v praxi a zdokonalení přehledu
skladovaného materiálu“.
Práci jsem rozdělila do 8 kapitol. V úvodu popisuji historii jakosti, jakým způsobem ovlivnila produkci
a jak je důležité se jakostí vůbec zabývat. V dalších kapitolách vysvětluji základní pojmy související s normou
ISO, druhy norem, zavádění systému managementu jakosti, způsoby a postup zavádění. Dále jsem se věnovala
certifikaci podniku, ochraně spotřebitele a metrologii, která úzce souvisí s výrobou kvalitních výrobků.
Na závěr mé práce jsem se zaměřila na zjištění z interních prověrek a vhodný návrh na zlepšení
skladovaného materiálu.
Pro větší představu jsem k práci přiložila několik dokumentů.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Užití normy ISO 9001 v praxi a zdokonalení přehledu skladovaného materiálu

Autor:

Eva Chadimová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Bohuslav Kořínek

Podnik:

Stastr Čáslav, s.r.o.

Číslo: 14/08 NEPŘÍSTUPNO
Téma: Úloha nákupu pro outsourcing ve firmě DAKO-CZ, a.s.
Jméno: Dana Chomová
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Úloha nákupu pro outsourcing ve firmě DAKO-CZ, a.s.

Autor:

Dana Chomová

Vedoucí práce:

Ing. Bc. Karel Šolín, MSc.

Oponent:

Josef Ptáček

Podnik:

DAKO-CZ, a.s. Třemošnice

Číslo: 15/08
Téma: Kontakt zaměstnanců s personálním oddělením a dokumentace s tím spojená
Jméno: Jana Chybová
Svou 5-ti měsíční praxi jsem absolvovala v organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s. se sídlem v Poděbradech.
Předmětem činnosti CSZS Poděbrady o.p.s. je poskytnout podporu občanům v samostatném a
nezávislém životě v domácím prostředí, kde jsou zachovány přirozené rodinné, přátelské a společenské vazby.
Tato podpora je zajištěna prostřednictvím poskytování sociálních a zdravotních služeb.
Během praxe jsem pracovala v personálním oddělení jako personalistka.
Má absolventská práce s názvem: „Kontakt zaměstnanců s personálním oddělením a dokumentace s tím
spojená“, je zaměřena na náplň práce personalisty při nástupu nového pracovníka do zaměstnání a převádění
formulářů do elektronické podoby.
V teoretické části se zabývám údaji, které je nutné vést o zaměstnanci, ochranou osobních dat,
pracovněprávními vztahy, zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním pojištěním a
skončením pracovního poměru.
V praktické části jsem se zaměřila na převádění formulářů do elektronické podoby, pomocí databáze,
která slouží k usnadnění práce s údaji zaměstnanců, jako jsou například osobní data zaměstnanců a údaje týkající
se pracovního poměru.
Zaměření:

Management a personalistika

Název:

Kontakt zaměstnanců s personálním oddělením a dokumentace s tím spojená

Autor:

Jana Chybová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Emilie Třísková

Podnik:

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Číslo: 16/08
Téma: Výstavba skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny pro ZDVKrchleby, a.s.
Jméno: Zdeňka Klemanová
Práce byla zaměřena převážně na projekt, jenž byl ve firmě proveden v roce 2007. Jako hlavní cíl práce
si autorka určila navržení určitého rozšíření daného projektu.
V první části práce se autorka zbývala teoretickými poznatky. Zde seznámila s cíli práce a hlavní
s odbornou literaturou, jež se týkala skladování. Objasnila význam a funkce skladování, dále charakterizovala
výhody skladování. Poté se zaměřila na sklady – jejich funkce a velikost.
V následující kapitole autorka charakterizovala podnik jako celek – jeho historii, předmět podnikání a
organizační strukturu.
Kapitola nazvaná „Seznámení s výstavbou skladovacích kapacit“ byla orientována na celkovou
charakteristiku daného projektu – jeho cíle, lokalizaci, výstavbu, technické řešení a výsledky.
V analytické části této práce se autorka zaměřila na Analýzu ABC a SWOT analýzu, dále na možnosti
skladování podniku a na závěr na návratnost investice daného rozšíření.
V kapitole nazvané „Vlastní návrh“ autorka seznámila se svým návrhem na rozšíření těchto
skladovacích kapacit a s důvodem, jenž ji k návrhu vedl. Svůj návrh autorka znázornila i pomocí náčrtu.
V závěru autorka zhodnotila, jak splnila cíle, které si stanovila.
Zaměření:
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Název:

Výstavba skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny pro ZDV Krchleby, a.s.

Autor:

Zdeňka Klemanová

Vedoucí práce:

Ing. Bc. Karel Šolín, MSc.

Oponent:

Ing. Bohuslav Chudomel

Podnik:

ZDV Krchleby, a.s.

Číslo: 17/08
Téma: Struktura a politika nákupu firmy
Jméno: Martina Kocourková
Odbornou praxi svého studia na VOŠ v Čáslavi autorka absolvovala ve firmě OBDEN, s. r. o., která je
hlavním dodavatelem veškerého materiálu pro společnost ČKD Kutná Hora, a. s.
Ve firmě OBDEN, s. r. o. hledala podklady pro Absolventskou práci, která má název „Struktura a politika
nákupu firmy“. Tato práce je rozdělena do několika základních tématických celků.
V první části nazvané „Úvod“ stručně vysvětluje podstatu své činnosti v podniku a základní problémy,
kterými se zabývala.
Druhá část je pojmenována „Cíle práce“. V této části si stanovuje hlavní cíl práce, další dílčí cíle a dále
vysvětluje, jaké budou přínosy pro firmu se správným výběrem a hodnocením dodavatelů.
Dále následuje kapitola „Literární přehled“, kde popisuje definici logistiky a dále se zabývá definicemi
a teorií nákupu.
Další část práce věnuje „Profilu firmy“. V této kapitole se krátce zmiňuje o městě Kutná Hora a o
společnosti OBDEN, s. r. o., kde píše o konkurenčním postavení, rozvoji firmy a o přehledu výroby.
V páté části této práce nazvané „Vlastní výzkum“ vybírá vhodné dodavatele pro výrobu ocelových
výpalků. Nejprve provádí přípravnou fázi. Dále identifikuje současné dodavatele a hledá nové dodavatele.
Nakonec této části zjišťuje informace o všech dodavatelích, stanovuje kritéria pro výběr dodavatele, hodnotí
dodavatele a nakonec provádí výpočty.
Další část práce se nazývá „Návrhy a doporučení“, kde zpracovává výsledky pro výběr vhodného
dodavatele a následně doporučuje vhodné dodavatele.
V kapitole „Závěr“ shrnuje sepsané informace a především hodnotí splnění stanovených cílů.
Na konec uvádí „Seznam literatury“ a přikládá několik „příloh“, kde je především vyobrazena poprávka
na výrobu ocelových výpalků a další informace o vybraných dodavatelích.

Zaměření:
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Martina Kocourková

Vedoucí práce:

Ing. Bc. Karel Šolín, MSc.
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Ing. Dušan Pipek

Podnik:

OBDEN, s.r.o. Kutná Hora

Číslo: 18/08
Téma: Bezpečnost a ochrana firemních dat
Jméno: Michal Koděra
Svou pětiměsíční praxi jsem strávil ve společnosti KOMAXO s. r. o. Firma konstruuje, vyrábí a
modernizuje jednoúčelové stoje, výrobní přípravky a přesné mechanické díly v malých sériích. Pracoval jsem
zde na počítačovém oddělení.
Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a části praktické. Práce má celkem jedenáct kapitol,
ve kterých popisuji v teoretické části obecnou problematiku ochrany dat. Jako například digitální podpis,
bezpečná síť, škodlivý software. A v praktické části popisuji instalaci a porovnání antivirových programů,
nastavení zabezpečení počítače a zálohování dat jako třeba technické výkresy součástek na CD a DVD disky a
záložní pevné disky.
Závěrečná kapitola obsahuje celkové shrnutí práce. Popisuji zde své doporučení a přínos pro firmu.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Bezpečnost a ochrana firemních dat

Autor:

Michal Koděra

Vedoucí práce:

Ing. Hana Medlíková

Oponent:

Tomáš Nápravník

Podnik:

KOMAXO s.r.o. Kolín

Číslo: 19/08
Téma: Správa webových stránek a propagace jejich obsahu
Jméno: Romana Končelová
V úvodu absolventské práce jsem krátce popsala firmu, v níž jsem strávila povinnou půlroční praxi.
Vysvětlila jsem, čím se společnost zabývá a v jakém oddělení jsem pracovala. Dále mým úkolem bylo vytyčení
cílů.
V teoretické části, konkrétně v kapitole 2, jsem se zabývala marketingem. Popsala jsem různé nástroje
marketingu, především elektronický. V kapitole 3 se vyskytuje návod na získání webových stránek. Dále je zde
doporučení, jak by měly být strukturovány, jaký je vhodný design a průvodce, jež zajistí zvýšení návštěvnosti.
V praktické části absolventské práce jsem se zabývala správou webových stránek, konkrétně portálu
www.onlinehryzdarma.cz. Popsala jsem, co se vyskytuje na hlavní stránce a jednotlivé položky vysvětlila.
Zabývala jsem se popisem registrace návštěvníka s doplněním, k čemu je to dobré. Správa internetových stánek
spočívala také v přidání her, kategorií či reklamy. Propagace je vysvětlena v podkapitole 4.2., kde se konkrétně
nachází registrace do vyhledavačů, v podkapitole 4.3. PR články a v neposlední řadě v podkapitole 4.4., v níž je
popsána PPC reklama.
Závěr obsahuje, zda vytyčené cíly byly splněny a doporučení, co bych ještě vylepšila.

Zaměření:
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Romana Končelová

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba
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Bc. Michal Vilímovský

Podnik:

FORTRANS s.r.o. Zruč nad Sázavou

Číslo: 20/08
Téma: Problematika manželství v České republice
Jméno: Monika Kváčová
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala v Advokátní kanceláři u pana Schüllera v Čáslavi. Tato
Advokátní kancelář nabízí služby v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva. Během mojí praxe jsem
pracovala v sekretariátu. Jako téma své absolventské práce jsem zvolila „Problematika manželství v České
republice“. Jak už název napovídá, ve své absolventské práci se zabývám především manželstvím a všechno
s ním spojené.
Svoji absolventskou práci jsem rozdělila do šesti kapitol. V první kapitole jsem vymezila pojmy,
kterými se zabývám.
Druhou kapitolu jsem zaměřila na rodinné právo. Tento pojem jsem definovala. Popsala jsem jeho
historii i současnou podobu. Dále jsem se věnovala manželství. Popsala jsem, za jakých podmínek může
manželství vzniknout i jakým způsobem, kdy je manželství neplatné a samozřejmě také způsoby jeho zániku.
Dále jsem rozebrala, co upravuje rodinné právo a druhy vyživovací povinnosti.
V třetí kapitole jsem definovala společné jmění manželů. Kdy vzniká, jaký je jeho předmět, kdy zaniká
a jeho následné vypořádání.
Další kapitolu jsem zaměřila na průběh rozvodu. Popsala jsem, jak může rozvodové řízení probíhat a
také jaké jsou jeho poplatky.
Pátou kapitolu jsem nazvala zamyšlení se nad rozvodovostí v ČR, kde bylo mým cílem zajistit, jaké je
to s rozvodovostí u nás, jaké jsou její hlavní příčiny a jestli existuje nějaké řešení rozvodové situace.
V šesté kapitole jsem zpracovala případ na nesporný (smluvený) rozvod. Nejdříve jsem stručně
charakterizovala celý případ. Pak jsem ho zpracovala od podání návrhu na rozvod manželství až po vynesení
rozsudku o rozvodu manželství.
V závěru jsem shrnula cíle mé absolventské práce.
Zaměření:
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Podnik:

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Schüller Čáslav

Číslo: 21/08
Téma: Produkty České spořitelny – Sporožirové účty
Jméno: Radka Kvasničková
Svoji pětiměsíční praxi jsem absolvovala v oblastní pobočce České spořitelny v Kolíně. Pracovala jsem
na oddělení drobného bankovnictví.
Téma své absolventské práce jsem zvolila „Produkty České spořitelny – sporožirové účty“.
V úvodní části práce zmiňuji důvod, proč se zabývám právě problematikou sporožirových účtů.

V kapitole „Základní informace o České spořitelně“ zmiňuji historii České spořitelny a. s., základní
údaje o bance, jejího hlavního akcionáře Erste Bank a uvádím organizační schémata.
Kapitola „Sporožirové účty“ je zaměřena na rozdělení účtů a jejich charakteristiku.
Kapitoly „Kontokorent a Přímé bankovnictví“ popisují navazující služby.
„Založení sporožirového účtu a Průzkum spokojenosti klientů České spořitelny se sporožirovými účty“
jsou kapitoly praktické.
V první části uvádím, co vše tato problematika obnáší. Jaké doklady a podklady musí klient předložit a
v neposlední řadě jak probíhá seznámení klienta s produktem, od vysvětlení výhod a nevýhod, až po vlastní
uzavření smlouvy.
V poslední části zjišťuji, jak klientům vyhovují sporožirové účty, na ně navazující služby a jak jsou
celkově spokojeni s Českou spořitelnou.
Zaměření:
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Česká spořitelna a.s. Kolín

Číslo: 22/08
Téma: Benchmarking motivace zaměstnanců a její možná aplikace v KH
Jméno: Hana Murgašová
Svou 5-ti měsíční praxi jsem absolvovala ve firmě KOVOLIS HEDVIKOV a. s. se sídlem
v Třemošnici. Předmětem podnikání KH je tlakové lití hliníkových součástí pro automobilový průmysl.
Během praxe jsem pracovala ve výrobě jako „hrotařka“ a současně jsem poznala i administrativní práci
na sekretariátu ředitele společnosti.
Má absolventská práce s názvem „Benchmarking motivace zaměstnanců a její možná aplikace ve firmě
KOVOLIS HEDVIKOV“ je zaměřena na motivaci zaměstnanců a zaměstnanecké výhody tzv. benefity.
V první části mé práce jsem se zabývala historií a současností společnosti KOVOLIS HEDVIKOV,
jeho vznikem a rozvojem v dalších letech.
V druhé části jsem se zaměřila na odborný výklad motivace a benchmarketingu.
Ve třetí části představuji sedm mnou vybraných konkurenčních firem, které měly posloužit jako BM pro
srovnání.
V další části se věnuji porovnání zaměstnaneckých výhod v jednotlivých firmách. Toto bylo provedeno
průzkumem formou dotazníku s vyhodnocením.
V páté a závěrečné části se věnuji návrhu systému a odměňování pro KOVOLIS HEDVIKOV,
zvyšování motivace jako obohacování práce a odměňování odrážející výkon.
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Podnik:

Kovolis Hedvikov a.s.

Číslo: 23/08
Téma: Optimalizace pracovních podmínek při apretáži s vlivem na pracovní výkon
Jméno: Renáta Musilová
Cílem této absolventské práce je pomocí analýzy iliminovat a předcházet krizovým stavům, v důsledku
nedostatku lidí. Tento fakt je v dnešní době přirozený a souvisí s rozvojem automobilového průmyslu v naší
zemi. Obsahově je zaměřená na analýzu organizace práce v krizovém stavu na středisku hrotovna.
V jednoduchých krocích dává návod, jak postupovat při řešení problémů v celém spektru pracovního prostředí.
Je určena především pro pracovníky ve výrobě a logistice, kteří mohou čerpat náměty ke zproduktivnění práce.
Dále může posloužit jako prevence pro zvládání nárazových potřeb zákazníků. Výsledkem jsou jednotlivá
opatření, která mohou vést ke zvýšení produktivity práce. Je otázkou zda jít cestou tzv. minimaxů (kde
s minimálními náklady realizujeme maximální efekty) nebo cestou investic. Při rozhodování je třeba vždy na
konci vidět spokojeného zaměstnance, který svým přičiněním plní požadavky zákazníků.
Zaměření:
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Název:

Optimalizace pracovních podmínek při apretáži s vlivem na pracovní výkon
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Podnik:

Kovolis Hedvikov a.s.

Číslo: 24/08
Téma: Možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků
Jméno: Ivana Naslerová
Cílem absolventské práce bylo popsat, jaké existují finanční instrumenty a následně zjistit, jaké jsou
možnosti zhodnocení volných peněžních prostředků.
Práce popisuje jednotlivé investiční instrumenty, tedy akcie, dluhopisy, podílové listy, hmotná aktiva a vklady.
V další části jsou definovány základní pojmy jako výnosnost, rizikovost, likvidita, investiční portfolio a základní
typy portfolií (konzervativní, dynamické a vyvážené).
Dále se práce zaměřuje na přehled úrokových sazeb, přehled akcií a dluhopisů obchodovaných na
BDPP, přehled akcií obchodovaných v RM-Systému, základní členění podílových fondů, přehled domácích
podílových fondů a základní investiční principy.
V další části jsou navrženy možné způsoby, jak investovat 250 000 Kč volných peněžních prostředků
společnosti EUROVIA SOK, s. r. o.
V poslední části jsou navrženy možné způsoby, jak investovat vyšší částky, v případě že by je měla
společnost k dispozici.
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Číslo: 25/08
Téma: Problematika agenturního zaměstnávání
Jméno: Jana Nesnídalová
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala ve firmě ČKD Kutná Hora, a. s.. Tato česká, strojírenská firma
se zabývá výrobou železničních podvozků, svařenců a odlitků.
Praxi jsem vykonávala na oddělení Personální rozvoj, kde jsem vypracovala absolventskou práci. Téma
mé absolventské práce je „Problematika agenturního zaměstnávání“.
Ve své práci jsem chtěla ukázat na problémy, které jsou spojené se zaměstnáváním na českém trhu
práce.
Absolventskou práci jsem rozdělila do 6 kapitol.
První kapitola obsahuje úvod.
Druhou kapitolu jsem pojala jako teoretickou část, kde je popsána především samotná firma a jednotlivé
činnosti oddělení Personální rozvoj, definuji základní pojmy agenturního zaměstnání. Jsou zde uvedeny právní
normy, které tuto oblast upravují.
Praktické části se věnuji ve třetí kapitole, kde je podrobný postup před a při přijímání agenturních
zaměstnanců.
Čtvrtá kapitola je zaměřena na analýzu konkrétního problému.
V páté kapitole řeším postup při zjištění volného pracovního místa. Věnuji se získávání kvalifikovaných
pracovníků formou inzerce a rozvinutí informovanosti o firmě ČKD KH, a. s. a učebních oborech ve strojírenství
u studentů především základních škol.
V závěru hodnotím situaci agenturního zaměstnávání a potřebu kvalifikovaných zaměstnanců v ČR.
Zaměření:
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Podnik:

ČKD Kutná Hora, a.s.

Číslo: 26/08
Téma: Využití manažerského účetnictví v konkrétní společnosti
Jméno: Jana Novotná
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala ve společnosti p. k. Solvent. Absolventskou práci píši na téma
„Využití manažerského účetnictví v konkrétní společnosti.“
V práci představuji manažerské účetnictví, jelikož tento typ má jen opravdu málo podniků.
V první kapitole píši o historii manažerského účetnictví, o předmětu manažerského účetnictví a co to
vlastně účetnictví je.
V druhé části se zmiňuji o závislosti manažerského účetnictví na finančním a také o vztahu těchto dvou
účetnictví.
Třetí část mé absolventské práce tvoří popis třech fází účetnictví, jelikož každá fáze má svůj význam.
Poslední čtvrtou část mé teoretické části tvoří popis trendů v manažerském účetnictví. Píši zde například
o controllingu a jeho vztahu k manažerskému účetnictví.
Mou praktickou část tvoří.
V první části je profil společnosti. Zde popisuji celou společnost a její historii.
V části druhé píši o důvodech proč má společnost zavedené manažerské účetnictví.
Část třetí tvoří výpočet ekonomických ukazatelů potřebných k následující analýze.
V poslední čtvrté části sestavuji analýzu vybraných prodejen a následně navrhuji řešení problémů
v daných prodejnách.
Zaměření:
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Číslo: 27/08
Téma: Založení reklamní společnosti a její uvedení na trh
Jméno: Jakub Pavlík
Ve své absolventské práci jsem se pokusil nastínit problematiku založení společnosti, její uvedení na
trh, sledování jejího vývoje a řešení naskytnutých problémů. Konkrétně se jednalo o společnost Inform servis cz.
S firmou jsem byl spjat od samého začátku. V práci jsou uvedeny údaje po ročním působení firmy na našem
trhu.
V první části jsem vymezil pojem podnikatelského záměru a dobrého nápadu. Popsal jsem rozvoj
nápadu v podnikatelský záměr. Následovalo přenesení podnikatelského záměru do praxe. Tuto kapitolu jsem
psal pouze v teoretické rovině.
Druhá část obsahuje základní údaje o firmě. Došlo k nastínění vize jednatelů o jejich podnikatelském
záměru. Detailně jsem popsal proces založení společnosti s ručením omezeným. Po absolvování těchto formalit,
už nic nebránilo tomu, začít realizovat podnikatelský záměr v praxi. Proto jsem se zaměřil na vývoj myšlenek o
budoucím produktu do finální podoby.
Třetí kapitola je věnována vlastním postřehům z praxe. Zde čtenáře seznamuji s mým nápadem, jak
podpořit prodej nabízených produktů. Dále úspěšnost v praxi, kterou jsem měl možnost sám vyzkoušet. Zaměřil
jsem se na vlastní postřehy, které nastali během mého „testování v praxi“.
Poslední část je zaměřena na problematiku spojenou s novými pracovníky ve firmě. Zde popisuji, kde
firma shání nové spolupracovníky, popř. jak se postupovalo při výběru vhodné strategie náboru. Dále je zde
detailně popsáno školení, jeho celkový průběh a jednotlivé body programu. Na školení jsem se aktivně podílel,
měl jsem na starost určité body programu, které vycházely z mých postřehů při testování prodejní prezentace.
Posledním bodem této části bylo vyhlášení motivačních soutěží a způsob odměňování pracovníků.
Zaměření:
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Číslo: 28/08
Téma: Inventarizace majetku Supplier Tooling
Jméno: Tereza Repková
Ve své absolventské práci s názvem „Inventarizace majetku Supplier Tooling“ jsem se zaměřila na
inventarizaci dlouhodobého majetku nazvaného Supplier Tooling. Jedná se o majetek, který je vlastnictvím
TPCA, ale fyzicky je umístěn u dodavatelů. Cílem mé absolventské práce bylo přiblížit, jakým způsobem
probíhá inventarizace tohoto majetku. Absolventskou práci jsem rozdělila na čtyři části.
V první části se zabývám základními údaji o společnosti, stručně popisuji zakladatelské společnosti a
více se zaměřuji na výrobu a výrobní systém.
Druhá část je orientována na všeobecné informace o dlouhodobém majetku, inventarizaci a inventuře.
Zejména je zde vysvětleno pořizování, oceňování, odepisování a vyřazování dlouhodobého majetku. Také jsou

zde uvedeny základní informace o inventarizaci a jejím postupu, druhy inventarizací a lhůty pro provedení
inventarizace.
Ve třetí, tedy praktické části, se věnuji samotnému průběhu inventarizace. Nejprve jsem se zaměřila na
důkladné vysvětlení pojmu Supplier Tooling, a to zejména na jeho podstatu, pořízení a odepisování. V této části
se také zabývám postupem procesu inventury, dále jsem zde nastínila problémy, které mohou nastat v jejím
průběhu a jejich řešení. V neposlední řadě jsem se zmínila o programech, v kterých jsem pracovala. Na závěr
této části jsem popsala průběh auditu inventury a způsob, kterým probíhá dokončení inventury Supplier Tooling.
Čtvrtou částí je závěr, ve kterém jsem shrnula své působení v TPCA.
Zaměření:
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Číslo: 29/08
Téma: Personální agentura – strategie nabízení a obsazování pracovních míst
Jméno: Dagmar Růžičková
Svou pětiměsíční praxi jsem absolvovala v personální agentuře Start People s. r. o. Tato firma se zabývá
zprostředkováním práce, vyhledáváním pracovníků pro významné klienty, ale také poradenskou činností. Má
zastoupení po celé České republice, ale i v zahraničí. Hlavní sídlo se nachází v Praze. Po celou dobu praxe jsem
pracovala na pobočce v Kutné Hoře. Mou absolventskou práci jsem zaměřila na personální agenturu a její
strategie při nabízení a obsazování pracovních míst. Myslím si, že toto téma je aktuální, protože se v dnešní době
nabídka práce čím dál více soustřeďuje do personálních agentur.
V první části se zabývám základními informacemi o firmě, o jejím vzniku, vývoji a současném
působení na trhu práce, ale také o právní úpravě agenturního zaměstnávání.
Firmy i lidé o působení personální agentury moc nevědí a tím tedy její poskytované služby nevyužívají.
V druhé části jsem se proto snažila přiblížit, čím se agentura zabývá, jaké funkce, činnosti a také jak mohou lidé
spolupracovat s agenturou při hledání zaměstnání.
Ve třetí části se věnuji strategii nabídky pracovních míst. Uvádím, jak klienti mohou využít spolupráce
s agenturou, a také jak jsou lidé informováni o možnostech práce.
Ve čtvrté části se zabývám obsazováním pracovních míst. Zaměřuji se na získávání pracovníků do
nabízených míst a také stanovení kritérií, podle kterých se provádí výběr.
V páté části uvádím výhody a nevýhody, které přináší spolupráce s agenturou.
V praktické části, která se střídavě objevuje v celé práci, uvádím názorné ukážky schémat, analýz
pracovních míst, inzerátů a také postupů při získávání a výběru pracovníků.
Cílem této práce je nejen porovnat teoretické znalosti s praxí, ale především informovat o působení
činnosti personální agentury Start People s. r. o. Zaměřuji se také na její strategie při nabízení a obsazování
pracovních míst. Každý z nás se jednou může ocitnout bez zaměstnání, a mnozí lidé by informace o spolupráci
s touto agenturou rádi uvítali.
Zaměření:
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Autor:

Dagmar Růžičková

Vedoucí práce:

Ing. Milan Frýba

Oponent:

Martina Zinková

Podnik:

Start People s.r.o. Kutná Hora

Číslo: 30/08
Téma: Komplexní systém zabezpečení objektů ZOD Úmonín
Jméno: Barbora Satoriová
Ve své práci jsem se rozhodla zjistit možnosti zabezpečení objektu ZOD Úmonín. Pozornost jsem
věnovala zejména Různým druhům zabezpečení areálu. To znamená, že jsem zjišťovala možnosti
mechanického, technického, fyzického a režimového zabezpečení areálu, které jsem se pokusila alespoň částečně
popsat. U technického zabezpečení jsem se věnovala zejména možnostem elektronického zabezpečení objektu.
To znamená, že jsem zjišťovala, jaké detektory se v dnešní době mohou v zabezpečovacích systémech
vyskytovat. Další zařízení, kterému jsem věnovala svou pozornost, bylo monitorovací zařízení areálu zejména
různé druhy kamerových systémů a kamer.
Po tom, co jsem zjistila, že možnosti zabezpečení areálu je téměř nemožné popsat úplně podrobně, jsem
se rozhodla provést analýzu majetku a rizik. To mi umožnilo, navrhnou kamerový systém a úpravy současného
systému, které by měli vést k bezpečnějšímu prostředí v areálu farmy Křesetice.
Zaměření:
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Číslo: 31/08
Téma: Proces poskytování dotace – problematika žádosti o dotaci
Jméno: Jitka Skoupá
Tato absolventská práce se zabývá procesem poskytování dotace a blíže rozebírá formulář, kterým
organizace žádají o dotaci.
Teoretická část obsahuje seznámení se sociálními službami a organizací Domov Barbora, jedním
z poskytovatelů sociálních služeb. Dále tato část objasňuje pojem dotace, metodiku Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb, zásady grantového
řízení Středočeského kraje a způsob vyúčtování dotace. Teoreticky je tedy popsána cesta od žádosti o dotaci až
po její vyúčtování.
V praktické části je rozebrán dopodrobna formulář „Žádost o dotaci“. Tato analytická část se věnuje
seznámení s tímto formulářem, prochází ho část po části a popisuje návrh na jeho úpravy.
V závěru je shrnuta celá absolventská práce a jsou zde nastíněny další problémy, které s touto
problematikou souvisí.
Zaměření:
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Číslo: 32/08
Téma: Sledování průchodu zakázky podnikem
Jméno: Martin Šalda
Svoji pětiměsíční odbornou praxi jsem vykonával ve společnosti Sázavan strojírny, s. r. o. se sídlem ve
Zruči nad Sázavou. Tato firma se zabývá výrobou strojírenských výrobků a má již mnohaletou tradici v tomto
oboru.
V mé absolventské práci zpracovávám téma „Sledování průchodu zakázky podnikem“, s jejíž pomocí
Vám přiblížím činnost v jednotlivých odděleních v podniku při zpracovávání zadané objednávky.
První část jsem celou věnoval bližšímu seznámení s firmou, od je jejího založení, postupného vývoje, až
po současnost. Zmínil jsem se také o zaměstnancích ve společnosti, včetně organizační struktury a základních
činnostech a funkcích organizačních jednotek.
Ve druhé a ve třetí části seznamuji s používaným informačním systémem a s vybraným sortimentem
výrobků.
V další kapitole vysvětluji některé pojmy z logistiky, jako jsou: logistické přístupy a systémy, trendy
moderní logistiky, zásobování a skladování.
V páté kapitole rozebírám obecný princip průchodu zakázky podnikem se všemi náležitostmi, které
tento postup zahrnují. To znamená od prvního kontaktu zákazníka s firmou až po finální montáž výrobků a jejich
expedici.
V závěrečné části jsem jako příklad zpracoval průchod tří různých konkrétních zakázek podnikem.
Cílem této práce je co nejvíce přiblížit krok po kroku činnosti jednotlivých oddělení, které se podílejí na
zpracování zakázky a vytvořit tak ucelený pohled na celkový průchod zakázky podnikem.
Zaměření:
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Číslo: 33/08
Téma: Nástroje pro tvorbu grafických návrhů a jejich realizace v internetovém
prostředí
Jméno: Lenka Špírová
Téma mé absolventské práce vychází z mé pětiměsíční praxe, kterou jsem absolvovala v reklamní
společnosti NetCentrum, s. r. o. Proto hned v úvodu práce představuji reklamu jakožto pojem. Zmiňuji se o
historii, účelu a tvorbě. Reklama je velice rozsáhlé téma, proto jsem se zaměřila jen na ty úseky, které mi byly
nejbližší a které podle mého názoru jsou jedním z nejdůležitějších částí při navrhování a tvorbě grafických
projektů.
Během těchto „krátkých“ pěti měsíců jsem se učila vytvářet animace, správně optimalizovat obrázky a
celkové s barvami a grafikou zacházet. Pochopila jsem, že i zdánlivě lehké projekty, jsou ve skutečnosti mnohem
náročnější a než se vytvoří návrh, který se bude líbit nejen samotnému tvůrci, ale i jeho okolí a lidem, kterým je
reklama určena, zabere to spoustu času.
Navíc je grafika takový, řekla bych, bezednéžý obor, kdy i zkušení grafici se mají stále co učit.
Zaměření:
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Číslo: 34/08
Téma: Náklady a jejich problematika
Jméno: Jana Truhlářová
Absolventská práce s názvem „Náklady a jejich problematika“ se zabývá nákladovými druhy ve výrobě
holdingové společnosti ALLTUB CENTRAL EUROPE a.s., ve které jsem vykonávala svou půlroční praxi.
Cílem práce je stanovení vybraných druhů nákladů, vznikajících na jednotlivých výrobních linkách,
jejich sumarizace a výpočet na kalkulační jednici.
V první teoretické části jsou shrnuty klíčové poznatky z oblasti nákladů. Tato část absolventské práce je
především zaměřena na ty skutečnosti, které jsou potřeba na praktickou část.
Ve druhé části je stručnou formou představena společnost ALLTUB CENTRAL EUROPE a. s., její
profil, výrobní sortiment, organizační struktura a v neposlední řadě také vybraná data z výroční zprávy.
Ve třetí praktické části je k problematice nákladů přistupováno s cílem získat podklady pro aktualizaci
cenového modelu. Uvedena je interní kategorizace nákladů, je popsán způsob práce s operačním systémem SAP,
zejména jeho využití jako zdroje potřebných dat a informací, vymezeny jsou sledované nákladové položky.
Výsledky výpočtů jsou v ucelené a přehledné podobě prezentovány.
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Téma: Clo a celní řízení
Jméno: Veronika Třešňáková
Tématem mé absolventské práce je „Clo a celní řízení“. Cílem této práce je vytvořit metodickou
příručku, podle které by se daly vyhotovovat výše zmínění doklady.
V první kapitole se zabývám nejstarší historií celní politiky na našem území. Hlavně tím, jaké
existovalo clo a jak se po staletí vyvíjelo.
V druhé kapitole rozebírám již současnou celní politiku. Pro lepší pochopení problému vysvětluji
některé důležité pojmy, které se tohoto tématu týkají. Také zde vymezuji právní normy a organizaci celnictví.
Třetí kapitola obsahuje důležité celní orgány, které Česká republika má, a také hlavně jejich účel.
Zmíněnými organizacemi jsou celní správa ČR, celní ředitelství a také celní úřady.
Ve čtvrté kapitole popisuji význam cla a jeho rozdělení dle různých hledisek. Dále také to, jak se clo
vypočítává a platí.
Pátá kapitola je věnovaná celní politice po vstupu do EU, tedy nejdůležitějším poznatkům, které se
přímo týkají celní politiky.
V šesté kapitole objasňuji problematiku Intrastatu. Uvádím zde základní informace o Intrastatu a dále
také to, co musí Intrastat obsahovat. Následně provádím praktickou ukázku zhotovení tohoto dokladu.
V sedmé kapitole uvádím celní režimy, které jsou možné na našem území.
V osmé kapitole určuji, kdo může být celním deklarantem a za jakých podmínek.

Devátá kapitola je věnovaná zpracování e-Vývozu. Jaké doklady jsou k tomuto vyhotovení třeba. Dále
praktická ukázka, jak se má postupovat při vyplňování jednotlivých záložek e-Vývozu. A také vystavení dalšího
nezbytného dokladu. Jedná se o přepravní doklad nebo-li o CMR list. Po vyplnění všech těchto dokladů uvádím,
jak se tyto doklady proclívají na celním úřadu. Dále k čemu tyto doklady slouží po jejich proclení. V neposlední
řadě se zabývám tím, kdy je vývoz od DPH osvobozen. Jestliže by osvobozen vývod od DPH nebyl, pak zjišťuji,
co je základem pro tento výpočet.
V poslední, desáté, kapitole provádím statistiku podílu dovozu a vývozu před a po vstupu do EU.
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Téma: Samofakturace a její význam zefektivnění účetních prací
Jméno: Michaela Uhrová
Svou pětiměsíční praxi jsem vykonávala ve společnosti Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing
Czech Republic, s.r.o. se sídlem v Kolíně. Tato společnost se zabývá výrobou přepravních chlazení a
klimatizačních zařízení. Pracovala jsem v účetním oddělení.
Absolventská práce s názvem „Samofakturace a její význam pro zefektivnění účetních prací“ se
soustřeďuje na proces zpracování faktur a snaží se ho zefektivnit. Toto zefektivnění by mělo přinést zavedení
ERS fakturace.
Práce je rozdělena do třech částí. Teoretická část se týká všeobecného přehledu, který jsem získala
studiem na této škole. Zde jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s účetnictvím.
V druhé části jsou uvedeny informace o společnosti, kde je stručně popsána její historie, členění,
působení na trhu a ekonomický vývoj.
Praktická část je zaměřená na proces zpracování materiálových faktur a ERS faktur. Zde vysvětluji
výhody ERS faktur, jejich tvorbu a rozesílání dodavatelům a popisuji, jak vypadá ERS smlouva a k čemu se v ní
jednotlivé strany zavazují. Dále zjišťuji nárůst ERS dodavatelů a přikládám kompletní přehled českých a
zahraničních dodavatelů a položek na fakturách. V poslední kapitole této části se věnuji měření, kterým zjišťuji,
kolik práce a času tento poměrně nový způsob zpracování faktur účetním ušetří.
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Téma: Marketingová studie výrobkové řady Real a návrhy pro její další prodej
Jméno: Lucie Vajglová

Jako téma absolventské práce si autorka vybrala „Marketingovou studii výrobkové řady Real a návrhy
pro její další prodej“. Autorka tuto práci rozdělila na několik hlavních kapitol. Nejprve popsala své cíle, čeho
chce vlastně napsáním práce dosáhnout.
Potom se soustředila na práci s literaturou, kde se snažila objasnit různé literární pojmy. Jako např. trh,
„marketingový mix“ (Výrobek, Cena, Místo, Propagace) a „analýzu SWOT“.
Další kapitola je věnována firmě její historii, informačnímu systému, který používá, její konkurenci.
Jsou zde popsána jednotlivá oddělení firmy, jak fungují, proč jsou pro firmu tak důležitá. Autorka v této kapitole
také popsala sortiment výrobků Real.
Použití marketingového mixu v praxi a výsledky analýzy SWOT můžeme najít v kapitole zabývající se
praktickou částí.
Práci uzavírá textem, použitou literaturou a přílohami.
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Téma: Realizace internetového portálu
Jméno: Martin Vančura
Moje absolventská práce popisuje jednotlivé kroky, které vekou k úspěšné realizaci internetového
portálu na konkrétních případech.
Práce začíná stejně jako vývoj aplikace shromažďováním informací od zadavatele, studiem těchto
materiálů a výběrem vhodné marketingové strategie, grafickým ztvárněním webu, upozorňuje na úskalí a chyby,
kterých je možné se v grafickém návrhu dopustit. Pokračuje vlastním technickým řešením jako je návrh databáze
nebo programování serverových skriptů a končí nasazením hotové aplikace na internet.
Práce kopíruje vývoj internetového portálu Počechách.cz, zabývajícího se propagací ubytovacích
zařízení na internetu a na druhé straně jejich pohodlným vyhledáváním pro návštěvníky.
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Téma: Controlling v nadnárodní společnosti
Jméno: Ivana Vandrovcová
Součástí třetího ročníku studia na Vyšší odborné škole je povinná 5-měsíční praxe, kterou jsem
vykonávala ve společnosti Dywidag Prefa, a.s. Jedná se o mezinárodní společnost zabývající se výrobou
předpjatých stropních dutinových panelů, betonových nádrží, zakázkových prefabrikátů atd. V controllingovém
oddělení, které se stalo moje základnou, jsem zpracovala téma Controlling v nadnárodní společnosti.

Práce je rozdělena do pěti základních částí a potom dále do dalších podkapitol.
V první části nazvané „Úvod“ se snažím nastínit potřebu controllingového oddělení ve společnosti
z čehož vyplývá výběr zpracovaného tématu. Dále uvádím cíl své práce a důvody, které mě k tomuto rozhodnutí
vedly.
Druhá část je zaměřena na detailní představení společnosti, základní údaje, její historický vývoj a
současná situace. Samozřejmě nesmí chybět představení základních produktů firmy.
Teoretická část, řazená jako třetí, je kompletně zaměřena na vysvětlení controllingu jako takového,
pojetí, funkcí a cílů. Navazující kapitolou je upřesnění ekonomických pojmů, které se často v práci vyskytují.
Ve čtvrté – praktické části se nejprve snažím o vysvětlení důvodů, které vedly společnost ke zřízení
samostatného controllingového oddělení a vývoje, od kterého se odvíjeli stále se rozšiřující pravomoci.
Následuje výběr jednoho z nástrojů controllingu – reportingu a detailní popsání metodiky převodu dat z českého
účetnictví do mezinárodních výkazů. Výklad zahrnuje popis nástrojů potřebných k této metodice, zdroje dat,
samotnou metodiku převodu a seznámení s jednotlivými výstupy. Z výstupů jsou potom vybrány hlavní
ukazatelé, podle kterých se určuje, jak daná firma prosperuje.
Poslední pátá část – Závěr – shrnuje výsledky mé práce a důvody svých rozhodnutí.
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Téma: Analýza provozu metropolitní sítě
Jméno: Radek Venhauer
Tématem mé absolventské práce je „Analýza provozu metropolitní sítě“, s jejíž pomocí je možné
odhalit fungování a provozování WiFi sítě. Cílem této práce bylo ukázat, co je potřebné k provozování
metropolitní sítě. Postup při realizaci spojů. Jakých hardwarových prostředků se k tomu využívá. A jaký
software se používá k jejich provozu, sledování a obsluze. Dále jsem analyzoval nejvíce rozšířené zařízení, které
se ve WiFi síti používají. Výsledky z testu jsem graficky vyhodnotil a průběh podrobněji popsal. Na závěr jsem
zhodnotil analýzu této zkoušky a nastínil, jak si myslím, že provozování metropolitní sítě bude do budoucna
vypadat.
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Téma: Nástroje řízení pro periodickou aktualizace kanbanů a supermarketů ve firmě
Alco Controls
Jméno: Martina Zelinková

Tématem mé absolventské práce je „Nástroje řízení pro periodickou aktualizaci kanbanů a
supermarketů ve firmě Alco Controls“, s jejíž pomocí je možné odhalit fungování a provozování kanbanů,
rozpracované výroby, a procesu tvorby výrobního plánu firmy. Cílem této práce bylo ukázat, co je potřebné
k aktualizaci výrobního plánu. Postup při realizaci zakázek a objednávek. Postup při plánování a odepisování
výrobního materiálu. Jaký typ plánovacího softwaru se používá ve firmě Alco Controls. Dále jsem vytvořila
pomocí maker programy v Excelu pro usnadnění úkonů při aktualizaci dat.
Zaměření:

Informační systémy podniku

Název:

Nástroje řízení pro periodickou aktualizaci kanbanů a supermarketů ve firmě Alco
Controls

Autor:

Martina Zelinková

Vedoucí práce:

Ing. Petr Medlík

Oponent:

Ing. Jiří Jurečka

Podnik:

Alco Controls, s.r.o. Kolín

Číslo: 42/08
Téma: Six Sigma – Filosofie zabezpečování jakosti
Jméno: Veronika Zmatlíková
Na začátku této práce píši, co je tématem mé absolventské práce a mým hlavním cílem, kterého jsem
touto svou prací chtěla dosáhnout. Seznamuji Vás se společností Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR,
s.r.o., ve které jsem svou pětiměsíční praxi vykonávala. Díky této společnosti a jejím zaměstnancům, lépe řečeno
díky jejich radám, jsem mohla pracovat na své absolventské práci, která nese název Six Sigma – Filosofie
zabezpečování jakosti.
Ve třetí kapitole popisuji, co je to Six Sigma a co je jejím hlavním cílem, odkud pochází název Six
Sigma, jakou kvalitu přináší tato metoda a také jak se hodnota sigma počítá. Dále píši, jaké jsou výhody
implementace této metody a jak Six Sigma může pomoci při změně chování.
Ve čtvrté kapitole píši o strategii DMAIC, kterou metoda Six Sigma používá při řešení podnikatelských
problémů. Popisuji jednotlivé fáze této strategie, mezi které patří fáze definovat, fáze měřit, analyzovat,
zlepšovat a nakonec fáze řídit. Počáteční písmena těchto fází, přeložených do anglického jazyka, tvoří název této
strategie. Píši, co je základem těchto fází, výstupem a také cílem. Uvádím také kontrolní seznamy k jednotlivým
fázím, která nám pomohou k úspěšné aplikaci strategie DMAIC. Pomocí těchto kontrolních seznamů si
odpovíme na otázky, které nám pomohou úspěšně přejít k dalším fázím této strategie.
V další kapitole představuji role jednotlivých účastníků v metodice Six Sigma a také jaké existují
možné bariéry úspěchu projektového týmu.
Jak uspět s metodou Six Sigma? Existuje dvanáct klíčů k úspěchu s touto metodou, které uvádím v šesté
kapitole.
V sedmé kapitole se zabývám vlastní aplikací této metody do podnikové praxe. Ve společnosti, kde
jsem vykonávala svou praxi, mají problém s chybějícím materiálem. Pomocí této metody jsem se snažila nalézt
příčiny těchto problémů a následně navrhnout taková opatření, která by je pomohla odstranit či alespoň
minimalizovat. Výsledky vlastní analýzy najdete právě v této kapitole.
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Téma: Rozpočet sedmistého výročí od založení města Ronova nad Doubravou
Jméno: Andrea Žandová
Tématem mé absolventské práce je Rozpočet sedmistého výročí od založení města Ronova nad
Doubravou.
Nejprve stručně charakterizuji rozpočet a termíny týkající se ho, jako například rozpočtový proces nebo
rozpočtové provizorium. Pro potřebu vytvoření rozpočtu města jsou zde k nahlédnutí veškeré příjmy a výdaje,
které tvoří tento rozpočet.
Dále je zde věnována pozornost teorii v praxi, kde se dozvíme například co je to obec nebo jak může
hospodařit.
Těžištěm práce je však samotný rozpočet čtyřdenních oslav konaných v září v roce 2007 a dále pak
akcím s nimi spojené. Je zde také seznam všech účinkujících a jejich financí, využitých při této příležitosti
sedmistých oslav od založení města Ronova nad Doubravou.
V samém závěru jsou k nahlédnutí náklady, které byly na oslavy vynaloženy nebo také příjmová oblast.
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