
Nástavbové studium Podnikání - témata odborné praxe pro všechny 

ročníky 

 

1) Bezpečnostní předpisy a jejich dodržování (pouze 1. ročník) 

2) Energie a suroviny - obnovitelnost, neobnovitelnost, alternativní zdroje, šetření energií  

    (pouze 1. ročník) 

3) Problematika odpadů (pouze 1. ročník) 

4) Živnostenské podnikání - forma, jméno, jmění, obchodní rejstřík (pouze 1. ročník) 

5) Charakteristika konkrétního podniku - forma, organizace (pouze 1. ročník) 

6) Smlouvy - náležitosti, uzavírání, plnění, odpovědnost za porušení (pouze 1. ročník) 

7) Účetní doklady a jejich vedení (pouze 1. ročník) 

8) Daně a jejich odvody (pouze 1. ročník) 

 

9) Účetní členění majetku podniku 

10) Plánování personálních potřeb podniku, získávání a výběr zaměstnanců  

       -  péče o zaměstnance  

11) Tržní mechanismus - funkce trhu a peněz, účastníci trhu 

12) Marketingové chování prodávajících a kupujících - návrh ceny a prezentace výrobku,  

                                                                                                  nákupní chování 

13) Marketingové koncepce, které firma používá - výrobková, výrobní, prodejní,  

                                                                                           marketingová, sociální 

14) Účtování o zásobách 

15) Účtování o dlouhodobém majetku 

16) Manažerská funkce vedení, komunikace, motivace a stimulace zaměstnanců 

17) Organizační struktura dané firmy – zabezpečení koordinace výrobních a vztahových  

                                                                       procesů                                            

18) Úroveň hospodaření podniku - formy, náklady, výnosy 

19) Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - výpočet čisté mzdy, zákonné odvody 

20) Zjištění hospodářských výsledků společnosti - zásady účtování, evidence nákladů  

                                                                                         a výnosů 

21) Pohledávky a závazky podnikatele - z obchodního styku a vůči zaměstnancům 



Pokyny pro zpracování: 

- v seminární práci popsat jednotlivá vybraná témata v konkrétní firmě 

- titulní strana jako u seminárních prací, následuje stránka s obsahem 

- vlastní zpráva minimálně v rozsahu 3 strany velikosti A4 bez příloh - číslování, styly nadpisů 

- přílohy - grafy, dokumenty (bez identifikace podniku a osobních dat) 

- citace - pokud čerpáte z jiných zdrojů, citace proveďte pomocí www.citace.com  

                (proveďte ověření správnosti citace) 

- věnujte pozornost při výběru témat, kterému vyučujícímu patří – rozesláno na třídní  

  e-maily 

 

Délka praxe: 5 pracovních dnů + potvrzení o vykonání praxe 

 

Termín odevzdání: 

1. a 2. ročník - do 15. 05. školního roku 

3. ročník - do 31. 03. školního roku – lépe odevzdat v polovině března  

 

 

  

 

 

  

 

http://www.citace.com/

