Témata bakalářských prací vypsaná v InSISu 
(abecedně, aktualizováno 12/2017)
Česká věda a ekonomika jako průkopník nových odvětví („tahounů“) v rámci I. – IV. dlouhé vlny
	Český podnikatel a podnikání ve 20. století (s konkretizací na region, osobnost etc.) 
Proměny učebnice Economics P. A. Samuelsona 
N. D. Kondratěv a činnost Institutu pro výzkum konjunktury ve 20. letech 20. století
Revoluce 4.0 – šance, hrozba nebo další mediální bublina? 
	Rizika a příležitosti tzv. revoluce 4.0 z hlediska ekonomiky a společnosti ČR
	Teorie dynamiky N. D. Kondratěva
Teorie sekulární stagnace – historický exkurz a aktuální konsekvence 
	Vzdělání 4.0 – rizika a přínosy digitalizace v oblasti školství a vzdělávání   

Další náměty na zaměření bakalářských prací 
(abecedně, aktualizováno 11/2018)
Hospodářské krize 19., 20. a 21. století – popis, poučení a historické paralely  
	Kapitoly z dějin českého a moravského pivovarnictví – společenské a ekonomické souvislosti
Koncept hystereze v ekonomické aj. vědách – příklady a kritická zhodnocení  
Model homo oeconomicus – extenze, aplikace, kritická zhodnocení a alternativy   
Odkaz J. A. Schumpetera pro ekonomickou vědu 21. století
Přínos R. H. Thalera a D. Kahnemana k rozvoji behaviorální ekonomie
	Přínos W. D. Nordhause k rozvoji ekonomické vědy 
	Příspěvek P. A. Samuelsona a M. Friedmana k metodologii ekonomické vědy 
	Spory o metodu v ekonomické vědě  
	Technologický totalitarismus – nebezpečí a rizika nových technologií (s důrazem na digitalizaci, robotizaci a umělou inteligenci) 
	Teorie endogenního růstu P. M. Romera vs. neoklasický růstový model R. M. Solowa
	Teorie transakčních nákladů R. H. Coaseho a O. E. Williamsona – aplikace na teorii firmy
	Teorie vytváření mechanismů – hlavní směry rozpracování, příklady a kritická zhodnocení
	Ženská a mužská ekonomie (ve světle ženského a mužského myšlení) 

Témata diplomových prací vypsaná v InSISu 
(abecedně, aktualizováno 12/2017)
Koncepce dlouhých vln – soudobá rozpracování a hlavní otevřené problémy 
Pokročilejší učebnice makroekonomie – srovnávací studie  
	Problémy a perspektivy sdílené ekonomiky 
	Koncept revoluce 4.0 ve světle sledu průmyslových apod. revolucí      
	Soudobá globalizace a její scénáře z pohledu systémové teorie, resp. teorie chaosu
	Zrod, vývoj a tradice českého podnikatele a podnikání 
Další náměty na zaměření diplomových prací 
(abecedně, aktualizováno 1/2018)
Behaviorální a experimentální ekonomie – móda nebo opravdová proměna ekonomie? 
	Bubliny tzv. nových ekonomik (se zaměřením na 90. léta 20. století a na dnešní hysterii 4.0) 
	Ekonomická samospráva 
	Ekonomičtí dogmatici versus disidenti – perspektivy, problémy a výzvy pro ekonomii 21. století 
Formalizace a matematizace ekonomie – projev krize nebo rozvoje ekonomické vědy?  
	Geneze teorií hodnoty
Kapitál a ekonomika nerovností v 21. století 
Koncepce sociálně-tržního hospodářství a koncepce socialismu pro 21. století
	Metodologický individualismus versus celostní přístupy v ekonomické vědě

Populační růst prizmatem ekonomických teorií 
Proměny českého podnikatele a podnikání od 19. století dodnes 
	Připravenost ČR na procesy 4.0 z pohledu mikro- a makroekonomického    
	Racionalita a iracionalita v ekonomických teoriích
Soudobé náhledy na hospodářské cykly – teorie a empirie
	Soudobá rozpracování teorie inovací – mikro- a makroekonomické souvislosti
	Soukromé a kolektivní vlastnictví v 21. století 
	Témata disertačních prací 2019-20 vypsaná v InSISu
 (abecedně, aktualizováno 11/2018)
	České země z pohledu radikálních inovací a „tahounů“ dlouhých vln (s důrazem na I., II., III., IV. dlouhou K-vlnu nebo na vývoj od konce 20. století apod.)  

Hospodářské krize a stagnace 21. století – průběh, příčiny, poučení (s důrazem na Velkou recesi nebo na trendy nové sekulární stagnace apod.) 
	Politicko-ekonomické aspekty tzv. revoluce 4.0 (s důrazem na zasazení 4IR do kontextu průmyslových apod. revolucí nebo z hlediska významu, resp. připravenosti ČR, Slovenka aj.) 
Témata disertačních prací 2020-21 vypsaná v InSISu
 (abecedně, aktualizováno 11/2019)
	České země z pohledu radikálních inovací a „tahounů“ dlouhých vln (s důrazem na I., II., III., IV. dlouhou K-vlnu nebo na vývoj od konce 20. století apod.)  

Hospodářské krize a stagnace 21. století – průběh, příčiny, poučení (s důrazem na Velkou recesi nebo na trendy nové sekulární stagnace apod.) 
Podnikatel a podnikání v ekonomických teoriích
Revoluce 4.0 pohledem ekonomických teorií
Další náměty na zaměření disertačních prací 
(abecedně, aktualizováno 11/2018)
	Cyklický vývoj ekonomických a sociálních systémů v 21. století 

Český podnikatel v zrcadle ekonomického myšlení  
Ekonomie, ideologie a politika ve světle hlavních trendů vývoje 
	Hospodářské krize 19., 20. a 21. století – průběh, příčiny, poučení 

	Inovace a globalizace prizmatem ekonomických teorií  
	Inovace a globalizace ve světle cyklického vývoje
	Podnikatel a podnikání v ekonomických teoriích  

 
Další témata bakalářských, diplomových, resp. disertačních prací jsou možná po dohodě
(pro inspiraci též viz témata seminárních prací v sylabech kurzů 3MI415, MIE201, MIE203 či MAE409)

