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(Při)měřené ceny pohonných hmot
Pojištění jak ho neznáme
Úvod do problematiky mezinárodních aspektů finančního účetnictví a výkaznictví
Česká republika a přijetí Eura
Ekonomika Evropské unie
Aktuální problémy Evropské unie
Dluhová krize v eurozóně
Euro a Evropská měnová unie
Korupce
Regionální a strukturální politika EU
Rozpočet Evropské unie
Veřejné finance
EU a reforma mezinárodního měnového systému
Reakce Evropské centrální banky na finanční krizi
Měnová politika ČNB a její kurzový závazek
Důsledky finanční negramotnosti
Odhady hrubého domácího produktu a dalších makroagregátů
Spotřební daně ("Ministr zdravotnictví varuje, ministr financí děkuje")
Ochrana spotřebitele
Řešení sporů
Umění vyjednávat
Audit v účetnictví (aneb auditing v kostce)
Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se
orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
Novinky v účetnictví a daních od 1. 1. 2019
Digitalizace, automatizace a robotizace v účetnictví - aneb převezmou v budoucnu práci
účetních roboti?
Kryptoměny – účetní a daňový pohled
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Daňová evidence podnikatelů
Podstata současného peněžního systému – aneb elastické peníze v kostce
Ekonomická krize a finanční stabilita
Řízení rizik v bankách
Bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku
Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě
Boj bank proti praní špinavých peněz
Peníze a jejich padělání
Principy islámského bankovnictví
Rizika v bankách a jejich řízení
Střípky z historie bankovnictví
Střípky z historie mincovnictví
Vztah křesťanství k úrokům a lichvě
Budoucnost eurozóny po finanční krizi
Budoucnost měnové politiky po finanční krizi
Česká koruna – minulost a budoucnost
Ekonomie v historii a současnosti
Finanční krize – příčiny, důsledky a hrozby
Kapitálový trh - mýty a realita
Měnové války
Predikce cen akcií prostřednictvím sociálních sítí
Predikce makroekonomických časových řad
Korupce v ČR (Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?)
Krize eurozóny a možnosti jejího řešení
Politiky a rozpočet EU
Lichva v českých dějinách
Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize
Veřejný dluh České republiky (Kdo komu dluží a kdo to bude platit)
Ekonomie jako sociální věda
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Ekonomická krize a finanční stabilita
Ekonomika států perského zálivu
Vývoj české ekonomiky po roce 1989
Behaviorální ekonomie a jiná odvětví vědecká ekonomie
Psychologie i v ekonomické praxi?
Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)
Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání pohledem oboru a empirických výzkumů
ekonomie školství a vzdělávání
Platební karty v ČR (možnosti využívání debetních a kreditních karet bank)
Základní parametry úvěrů (aneb jak se vyznat v nabídkách finančních institucí a nenaletět?)
Jak nejlépe financovat bytové potřeby? (úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry)
Úvěrové a neúvěrové formy externího financování podnikání (úvěry, leasing, factoring)
Vnitropodnikové účetnictví – známé i neznámé
Podnikání v ČR
Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR
Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
Daňový systém České republiky
Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?
Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?
Veřejná doprava a její financování
Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů
Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy životních pojištění
Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy neživotních pojištění
Optimální pojistná ochrana – na co si dát pozor při sepisování pojistné smlouvy
Spotřební úvěry − Na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů
Makroekonomická prognóza Komerční banky
Makroekonomický model Komerční banky
Inflace
Zahraniční obchod
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