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Ing. Kuna Petr F	  1
Běžná	  likvidita	  v	  ČR	  v	  letech	  2007	  -‐	  2009	  a	  její	  vztah	  k	  jiným	  
ukazatelům	  finanční	  analýzy prof.	  Ing.	  Petr	  Marek,	  CSc. nejlepší	  fakultní	  práce

Bc. Mikušová Pavla F	  1 ČR	  a	  euro	  aneb	  (Ne)jistá	  budoucnost (Bc.	  Pavla	  Mikušová)
Ing. Vlčková Zuzana F	  1 Auditorské	  informační	  systémy	  se	  zaměřením	  na	  DATEV (Bc.	  Zuzana	  Vlčková)

Bc. Lorencová Zuzana F	  2
EU	  -‐	  kandidátské	  země:	  Stav	  a	  problémy	  přístupového	  
procesu prof.	  Ing.	  Eva	  Cihelková,	  CSc. nejlepší	  fakultní	  práce

Bc. Šála Miroslav
Bc. Tabernaus Miroslav

Gatti
Chiara	  
Eleonora

Mareček Jan F	  2 Vliv	  Koudelkova	  dělitele	  na	  výsledky	  krajských	  voleb Ing.	  Mgr.	  Jan	  Němec
Bc. Laube Pavel F	  2 Etnická	  krize	  v	  Kyrgyzstánu	  2010:	  Kořeny	  a	  souvislosti Ing.	  Mgr.	  Petra	  Cibulková

Zábražná Adela F	  2
Otázka	  národa	  a	  nacionalizmu	  v	  programoch	  strán	  SMER-‐SD	  
a	  SNS Ing.	  Mgr.	  Petra	  Cibulková

Bc. Shtjefni Geis
Bc. Hrstka Jan
Bc. Bao	  Trang Cao	  
Bc. Horna Leoš
Bc. Juklíček Jan
Bc. Říman Václav
Ing. Vacek Vladislav
Bc. Drdáková Kristýna
Bc. Spěváčková Jana

Bc. Bartoníčková Jitka F	  3
Spokojenost	  se	  systémem	  hodnocení	  a	  systémem	  
odměňování	  pracovníků	  ve	  vybrané	  společnosti doc.	  PhDr.	  Eva	  Bedrnová,	  CSc.

Bc. Kusáková Olga F	  3 Analýza	  motivace	  a	  spokojenosti	  dobrovolníků doc.	  PhDr.	  Eva	  Bedrnová,	  CSc.
Bc. Ješuta Martin
Bc. Tajtl Martin
Bc. Havel Matyáš

Bc. Lozan,	  DiS. Petr F	  4
Ověřovací	  portál	  grafických	  návrhů	  -‐	  Service	  Level	  
Agreement prof.	  Ing.	  Jiří	  Voříšek,	  CSc.

Bc. Šindelář Jakub F	  5 Unpunctuality	  as	  a	  Vice? Petr	  Bartoň nejlepší	  fakultní	  práce
Mgr.	  Bc.	  
et	  Bc. Hönigová Nina F	  5 Ekonomické	  důsledky	  regulace	  migrace:	  Případ	  USA Ing.	  Tomáš	  Munzi

Bc. Komrska Martin F	  5
Měl	  by	  se	  Lawrence	  White	  přihlásit	  na	  kurz	  Metodologie	  
ekonomie? Ing.	  Marek	  Hudík,	  Ph.D.

Lev Martin F	  5
Majetnický	  efekt	  a	  chyba	  utopených	  nákladů	  ve	  virtuálním	  
světě	  hry	  World	  of	  Warcraft Ing.	  Petr	  Houdek

Bc. Mlčoch Tomáš
Bc. Weichetová Lenka

nejlepší	  fakultní	  práce

Are	  people	  willing	  to	  redeem	  from	  sins?
Ing.	  Petr	  Houdek

The	  Hendig	  Towel	  -‐	  Czech	  Market	  Entry	  Feasibility	  Study Ing.	  Markéta	  Lhotáková,	  Ph.D.

Měření	  efektivity	  e-‐služeb	  veřejné	  správy prof.	  Ing.	  Jiří	  Voříšek,	  CSc.

Devizové	  operace Ing.	  Jaroslav	  Schönfeld,	  Ph.D.	  

Rozhodování	  o	  opravě	  silnice Ing.	  Helena	  Hrůzová,	  CSc. nejlepší	  fakultní	  práce
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