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Katedra finančního účetnictví a auditingu
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
1) Mezinárodní výkaznictví komerčních pojišťoven Vybraný specifický problém účetnictví
komerčních pojišťoven v ČR
2) Solvency II
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
1) Vybraný specifický problém účetnictví zemědělství
2) Účetnictví pro trvale udržitelný rozvoj (environmentální účetnictví)
3) Otevřené problémy aplikace IFRS
prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
1) Bilanční modely hospodaření účetní jednotky
2) Externí bilanční analýza (bilanční kritika)
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
1) Informační asymetrie, možnosti její redukce pomocí ujišťovacích funkcí (auditorské,
certifikace, akreditace, licence)
2) Protiprávní jednání v hospodářské oblasti, možnosti jeho odhalování, prevence
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
1) Informační a komunikační technologie v účetnictví
doc. Ing. Marie Míková, CSc.
1) Výnosnost vložených prostředků a finanční riziko ve finančním řízení
2) Obecné možnosti a praxe finanční analýzy v konkrétní oblasti
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
1) Uživatelská rizika auditovaných účetních závěrek
2) Poskytování neauditorských služeb auditorem
3) Integrita v profesionální etice
4) Zásada opatrnosti z pohledu auditora
5) IFRS pro malé a střední podnikatelské subjekty
6) Rekodifikace práva a její projevy v účetnictví v ČR
doc. Ing. Jar. Roubíčková, CSc.
1) Finanční účetnictví a správa obchodní korporace (corporate governance)
2) Účetní profese, etický kodex, historie a současnost v mezinárodních souvislostech
prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
1) Oceňování v účetnictví při akvizicích a fúzích
2) Výsledek hospodaření v účetnictví
3) Rekodifikace práva v účetnictví pro akvizice a fúze
4) Účetní versus právní koncepce přeměn obch. korporací
doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
1) Účetní výkaznictví podnikových seskupení a jeho informační přínosy
2) Oceňování ve finančním účetnictví jako problém „true and fair view“
doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
1) Harmonizace účetního výkaznictví v Evropě a její vliv na účetnictví obchodních korporací
2) Účetní výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj

Katedra manažerského účetnictví
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.
1) Informační podpora moderních přístupů řízení podniku
2) Využití manažerského účetnictví (controllingu) v řízení výkonnosti
3) Postavení manažerského účetnictví (controllingu) v informačním systému
4) Vývoj přístupů, metod a využití systému plánu a rozpočtů (budgetingu)
5) Externí a interní reporting jako účinný nástroj komunikace
prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
1) Řízení po linii výkonů a jeho informační podpora
2) Řízení po linii odpovědnosti a jeho informační podpora
3) Řízení po linii aktivit, činností a procesů a jeho informační podpora
4) Využití cílových informací v řízení podnikatelských subjektů
5) Interdisciplinarita jako klíčový aspekt řízení podnikatelských subjektů
6) Multidimenzionalita a její odraz v řízení podnikatelských subjektů
7) Úloha manažerského účetnictví ve strategickém řízení firmy
doc. Ing. Jaromír Wagner, Ph.D.
1) Tvorba a implementace systémů měření a řízení výkonnosti organizace (s interdisciplinárním
zaměřením na finanční výkaznictví, manažerské účetnictví atp.)
2) Výkaznictví o udržitelnosti

Katedra financí a oceňování podniku
doc. Ing. Jar. Holečková, Ph.D.
1) Analýza rentability průmyslové firmy v ČR
2) Analýza tvorby ekonomické přidané hodnoty v průmyslové firmě v ČR
prof. Ing. Petr Marek, CSc.
1) Teorie zastoupení a metody stanovení nákladů zastoupení
2) Dividendová politika – současné trendy
3) Fúze a akvizice
prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
1) Oceňování podniku s využitím statistických metod
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D.
1) Vybrané teoretické problémy oceňování finanční instituce a jejich praktické aplikace
2) Teoretické a aplikační problémy optimalizace kapitálové struktury konkrétní firmy
3) Současné přístupy k hodnocení efektivnosti investičních projektů v globalizovaném světě včetně
nových metod hodnocení rizika
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
1) Oceňování nehmotných aktiv
2) Metodologie ohodnocování aktiv; teoretické fundamenty a reflexe v realitě
3) Ohodnocování aktiv a nová institucionální ekonomie
4) Behaviorální korporátní finance
5) Law and Economics (choice) (v češtině, angličtině, němčině)
6) Due diligence (v češtině, angličtině, němčině)

