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STÁŽ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL 

 

IES FSV UK nabízí talentovaným a motivovaným studentům středních škol s hlubším zájmem 

o ekonomii možnost zúčastnit se odborné stáže. Stáž je určena zájemcům ze třetích a čtvrtých ročníků 

(resp. septim a oktáv). Během stáže se vybraní studenti budou podílet na zpracování témat souvisejících 

s aktuálně připravovanými bakalářskými pracemi, budou mít možnost seznámit se s fungováním 

a systémem výuky na IES FSV UK a navštívit vybrané přednášky. 

Všichni dosavadní účastníci hodnotili své dojmy ze stáže pozitivně, především to, že získali vhled do 

reálné ekonomie, měli možnost setkat se s konkrétními vyučujícími a pro některé šlo i o důležitý mezník 

při výběru dalšího pomaturitního směřování. 

 

Přihlášky 

Studenti, kteří mají o stáž zájem, se do konce října mohou hlásit na adresu ema.stasova@fsv.cuni.cz  

nebo prostřednictvím tohoto online formuláře: http://bit.ly/stazeIES.  

Do poloviny listopadu proběhne výběr stážistů a v souladu s jejich preferovanými tématy jim nabídneme 

konkrétní téma bakalářské práce, na jehož přípravě se budou moci podílet.  

 

Obsah stáže 

 Úvodní schůzka s autorem bakalářské práce a odborným vedoucím bakalářské práce. Diskuse 

o výzkumné otázce, její důležitosti, návaznosti na existující poznání, vhodné metodologii 

a struktuře bakalářské práce. (obvykle v průběhu ledna)  

 Průběžná spolupráce na pracích souvisejících s přípravou bakalářské práce. Spolupráce na 

rešerších relevantní literatury, sběru dat, přípravě dat k datové analýze, atd. (obvykle leden–

květen, dle potřeby již od listopadu) 

 Možnost navštívit vybrané přednášky na IES FSV UK. (únor–květen) 

 Spolupráce při přípravě a nácviku prezentace bakalářské práce u obhajoby na státní závěrečné 

zkoušce zakončující bakalářské studium. (květen–červen) 
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Témata bakalářských prací na IES FSV UK 

Pro ilustraci šíře škály témat, která jsou na IES v podobě bakalářských prací zpracovávána, si dovolujeme 

uvést několik prací, které byly úspěšně obhájeny v letech 2016–2019. 

 The Rise of Extreme Right: Evidence from the Slovak Parliamentary Election 

 The Impact of Renewable Resources on Price Volatility in the European Power Markets 

 Analysis of Czech P2P Lending Investors' Behaviour Drivers 

 Evaluating the Effects of Quantitative Easing in the UK Using the Synthetic Control Method 

 Impact of Czech Intraday Market on the Electricity Prices 

 Effect of Expectations on Civil-War and its Recurrence 

 Happiness and Income 

 The Key Determinants of Plane Ticket Price Dispersion 

 An Empirical Investigation of Wage Discrimination in Professional Football 

 Impact of Terrorism on Stock Markets 

 Impact of Macroeconomic News on Financial Markets: Sector-based Analysis 

 Presidential Rhetoric, Sentiment and Their Relation to Stock Markets 

 Examination of the Impact of Teacher's Gender, Age and Experience on Student Achievement 

 Economic Impact of Margaret Thatcher Revisited 

 Rivals as Allies: Combining Fundamental and Technical Analysis for Stock Investing 

 Numerical fiscal rules and fiscal institutions in an economy with a dynamic common pool 

problem 

 The Geopolitics of Repressions 

 Extending Hotelling’s location model into Agent-based domain 

 The Impact of Just-in-Time Inventory Management on Business Cycle Severity 

 Vliv amnestie z roku 2013 na kriminalitu v České republice 

 

 


