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• Akciový trh jako zdroj financování firem 
• Analýza efektů přímých zahraničních investic na mikro úrovni 
• Analýza poptávky po vybraných komoditách 
• Dluhopisový trh jako zdroj financování firem 
• Dopady integrace finančních trhů na podnikovou sféru 
• Dopady politiky zaměstnanosti na rozvoj podniku 
• Dopady strukturální politiky EU na rozvoj malých a středních podniků v České republice 
• Dopady strukturální politiky na subjekty ekonomiky České republiky 
• Efektivnost podnikatelských subjektů 
• Ekonomická podstata kapitálové struktury podniku 
• Informační technologie ve strategickém řízení podniku 
• Inovační strategie - výchozí faktor pro rozvoj podnikání 
• Interkulturní rozdíly v marketingové komunikaci 
• Konkurenceschopnost českých podniků na jednotném trhu Evropské unie 
• Konsolidovaná účetní závěrka 
• Kvantitativní charakteristiky znalostní ekonomiky (dopad na fungování firmy nebo odvětví) 
• Management výkonnosti (Strategický rozvoj lidských zdrojů jako konkurenční výhoda organizací 

v dynamickém globalizovaném prostředí 
• Metodika vzdáleného řízení firmy 
• Metodologické aspekty vybraného mikroekonomického problému 
• Možnosti využití společné obchodní politiky EU k pronikání českých podniků do zemí Latinské 

Ameriky (nebo jiného regionu) 
• Performance Management a jeho význam při zvyšovaní konkurenční schopnosti podniků 

v evropském kontextu 
• Podnikatelská etika a organizační kultura 
• Pravidla chování subjektů na trhu nemovitostí v ČR 
• Predikce důsledků zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty v České republice   
• Problémy vlivu posilování kurzu národní měny na podnikovou sféru 
• Pružné formy organizace pracovního času a jejich vliv na trh práce  
• Přínosy uplatnění norem EMS pro rozvoj podniku 
• Rozhodování za rizika a nejistoty 
• Teorie protimonopolní regulace – aplikace na Českou republiku 
• Vliv evropské integrace na rozvoj podnikového sektoru 
• Vliv fiskální politiky na podnikatelské prostředí  
• Vliv hospodářské politiky na rozhodování manažérů v podnicích  
• Vliv regionální politiky na podnikovou sféru 
• Vysoké zdanění práce jako problém současných daňových systémů  
• Vzdělávání  jako forma zvyšovaní hodnoty lidského kapitálu v podnicích  
• Zdaňování rezidentů a nerezidentů 
• Znalostní inženýrství  v podnikovém managementu 
 


