Témata doktorských disertačních prací
pro přijímací řízení na obor finance pro akademický rok 2015/16

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Prof. Karel Janda (dává přednost pracím v AJ)
1) Státní úvěrové podpory
2) Bankovní garanční produkty
3) Mikrofinance a mikroúvěry
4) Ekonomická empirická analýza aukcí
5) Predikce vlivu změn spotřebních daní a DPH na chování spotřebitele a výnos daní –
ekonometrická aplikace poptávkových systémů z dat rodinných účtů
6) Měkké rozpočtové omezení, bankovní úvěry a úpadky
7) Analýza úvěrových derivátů s použitím teorie her a teorie asymetrických informací
8) Analýza bankovního sektoru s použitím herně teoretického přístupu teorie průmyslové
organizace
9) Optimální úvěrové kontrakty z pohledu teorie asymetrických informací
10) Finanční aspekty energetické bezpečnosti se zaměřením na obnovitelné zdroje
11) Credit guarantees
12) Microfinance and microcredit
13) Optimal credit contracts in the theory of information asymmetry
14) Financial features of energy security and renewable energy resources
Doc. Jiří Málek
1) Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
2) Oceňování úrokových derivátů
3) Jump-diffusion procesy a řízení finančních rizik
Prof. Petr Musílek
1) Racionální a iracionální chování investičních trhů
Doc. Jarmila Radová
1) Konstrukce výnosových křivek v postkrizovém období
2) Oceňování hypotéčních zástavních listů (stochastický přístup)
3) Vliv pohybů úrokových měr na hypotéční trhy (modelový přístup)
Doc. Petr Teplý
1) Řízení bankovních rizik v období nízkých úrokových sazeb
2) Alternativní metody řízení rizik v bankovnictví a pojišťovnictví
3) Důležitost analýzy scénářů při řízení rizik finančních institucí
Doc. Jiří Witzany
1) Kreditní riziko na finančních trzích
Katedra měnové teorie a politiky
Prof. Martin Mandel
1) Vyrovnávací procesy platební bilance v eurozóně (empirická analýza)

Katedra veřejných financí
Prof. Vratislav Izák
1) Nezávislé fiskální instituce a fiskální pravidla
2) Mix fiskální a měnové politiky po finanční a ekonomické krizi
3) Fiskální udržitelnost a solventnost-sektorový přístup
Doc. Stanislav Klazar
1) Faktory konkurenci mezi územně samosprávnými celky v ČR se zaměřením na daňové
nástroje.
2) Daňové ráje a jejich ekonomické dopady.
Prof. Květa Kubátová
1) Daňová politika EU a členských zemí
2) Efektivní zdanění spotřeby
Doc. Alena Maaytová
1) Efektivní alokace zdrojů ve zdravotnictví
2) Zájmové skupiny ve zdravotnictví (analýza dopadů)
Doc. Jan Pavel
1) Transferové ceny a daňová politika
2) Vliv politického cyklu na veřejné zakázky
Doc. Barbora Slintáková
1) Analýza efektivnosti veřejných výdajů na vědu a výzkum
Doc. Václav Urbánek
1) Investice do lidského kapitálu (do vzdělání), soukromá i veřejná návratnost této investice,
lidský kapitál a hospodářský růst
2) Mzdová diferenciace a vysokoškolské vzdělání
3) Cost-benefit analýza ve výdajových programech veřejného sektoru
Prof. Alena Vančurová
1) Šedá ekonomika a zdanění (aplikace na ČR)
2) Příjmy z činnosti fyzických osob a jejich zdanění
Doc. Leoš Vítek
1) Behaviorální a experimentální ekonomie a veřejné finance

