
Podmínky účasti na konkurzu 

Ke konkurzu je nezbytné ze strany účastníka konkurzu vypracovat přesný název a specifický cíl 

práce. Veškeré informace ke konkurzu, výsledků konkurzu a průběhu tvorby celé práce jsou zde: 

https://katedry.czu.cz/storage/242/8098_podminky-prijeti-BP-DP-Hrdlicka.pdf 

Pro účast na konkurzu je podmínkou seznámení se s tímto dokumentem a příprava materiálu ke 

konkurzu v souladu s bodem II. Požadavky na účast v konkurzu: tohoto dokumentu. 

Individuálně je možné domluvit online konkurzní řízení mimo daný termín konkurzu. V případě 

zájmu o online průběh konkurzního řízení je nezbytné mi předem kontaktovat prostřednictvím 

emailové adresy: 

mailto:hrdlicka@pef.czu.cz 

 

Témata diplomové a bakalářské práce 

Investiční nemovitosti (komparace délky návratnosti investic do nájemních nemovitostí různých typů 

nemovitosti, dle typu, velikosti, regionu, a podobně) 

Cirkulární ekonomika 

Ekonomika odpadů 

Trvale udržitelný rozvoj v ekonomii 

Transformace cirkulární ekonomiky na ekonomiku lineární 

Environmentalismus jako zdroj ekonomického růstu 

Obnovitelné zdroje jako zdroj ekonomické stability / nestability a ekonomického růstu EU 

Elektronické platformy financování projektů - crowdfunding (Kickstarter, Indiegogo a další) 

 

Akční plán pro oběhové hospodářství EU 

 

Dobrovolné dohody Voluntary Agreement (VA) jako nástroj prosazování cílů cirkulární ekonomiky 

 

Green Deal – ekonomická příležitost / ekonomická hrozba 

 

Fit For 55 – ekonomická příležitost / ekonomická hrozba 

 

Equity Crowdfunding 

 

Swarm economics 

 

Odborové organizace, tripartita (možno zúžit na konkrétní podtéma): 

https://katedry.czu.cz/storage/242/8098_podminky-prijeti-BP-DP-Hrdlicka.pdf
mailto:hrdlicka@pef.czu.cz


Postavení českých odborů v rámci Evropské unie 

Činnost odborové organizace u konkrétního zaměstnavatele 

Tripartita 

Vliv odborů na makroekonomické ukazatele 

Vliv odborů na zaměstnanost 

 

Finanční gramotnost vybrané skupiny obyvatel – nutná něčím zajímavá cílová skupina 

 

Ekonomické dopady porušování průmyslových práv (patentů) 

 

Veřejné zakázky, elektronická tržiště veřejných zakázek  

 

Behaviorální ekonomie 

 

Ekonomický přínos geocachingu pro konkrétní obce 

 

Ekonomický přínos filmových festivalů pro konkrétní obce 

 

Ekonomický přínos hudebních festivalů pro konkrétní obce 

 

Ekonomický přínos zvoleného typu kulturních akcí pro konkrétní obce 

 

Nebankovní P2P půjčky 

 

Virtuální měny: Bitcoin, Litecoin a další 

 

Příležitosti realizace ekonomického zisku novými technologiemi 

 

Foreign Exchange (Forex) 

 

Sdílená ekonomika (Uber, Airbnb a další) 

 

Nezaměstnanost 

 

Komparační analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol 

 

Cenová elasticita funkce poptávky specifického produktu internetového obchodu 

 

PPC pro maximalizaci zisku konkrétního internetového obchodu 

 

SEM pro maximalizaci zisku konkrétního internetového obchodu 

 

Maximalizace zisku internetového obchodu využitím srovnávačů cen 

 

Maximalizace zisku pomocí slevových portálů 



 

Podílové fondy (kolektivní investování) 

 

Dluhopisy – investování využitím dluhopisů 

 

Investování do nemovitostí v exekuci 

 

Insolvenční řízení jako investiční příležitost 

 

Osobní bankrot – přesná specifikace po konzultaci se studentem 


