Témata disertačních prácí studijního programu Ekonomika a management pro ak. rok 2015/2016 schválené Oborovou radou
Návrh tématu disertační práce
Veřejné zakázky - ekonomické aspekty regulace v současné právní úpravě
Stabilita evropského měnového systému a její vliv na dezintegrační procesy v EU
Zhodnocení role ČNB jako regulátora hospodářské politiky - právní a ekonomické aspekty problému
Vztah mezi nestabilitou právního a institucionálníh rámce a výkonností.
Teoretické souvislosti přístupu k ochraně hospodářské soutěže a jejich praktická aplikace.
Problémy periferie EU jako varování pro další členské země.
Hospodářská soutěž jako faktor ovlivňující podnikatelské prostředí a chování firmy.
Dopady meziregionálních fiskálních transferů na konvergenci regionů v rámci vybraných federativních
států.
Konvergence zemí a regionů střední a východní Evropy k eurozóně
Testování hypotézy endogenity teorie optimálních měnových oblastí
Fiskální integrace a konvergence v Evropské unii
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Vertikální cenové transmise
Utváření třžní rovnováhy a její odvětvové souvislosti
Tržní struktury v rámci odvětví a cenové strategie podniků
Vliv okolí firmy na její výkonnost
Sociálny kapitál jako zdroj výkonnosti podnikov
Inovace jako generátor hodnoty podniku
Financovanie rozvoja územných celkov (meist, regiónov)
Hodnocení výkonnosti MSP v kontextu inovačních procesů
Ekonomické aspekty procesů ve zdravotnických zařízeních
Specifika řízení výkonnosti zdravotnických zařízení
Rozvoj a využití metod komplexního a dynamického řízení výkonnosti podniku
Daňové zatížení jako determinanta podnikatelského prostředí
Vliv zdanění korporací na ekonomickou efektivitu firem
Dopady daňové optimalizace na firmy a ekonomiky EU
Komparace dopadů zdanění na chování firem ve vyspělých zemích
Nové trendy ve strategickém managementu
Společenská návratnost investic do rozvoje destinace
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu
Soudobé trendy organizace podniků
Vliv odvětví vinařství na vznik nových pracovních míst a zaměstnanost v navazujících odvětvích
Strategické změny obsahu řízení lidských zdrojů
Strategický management malých a středních firem
Vývojové trendy v integrovaném managementu
Strategic management of small and medium sized enterprises
Development trends in integrated management
Aplikace kvantilové regrese při analýze příjmů a spotřebních výdajů domácností
Efektivní techniky budované distribuční sítě

Ústav

Školitel

Ústav ekonomie

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Ústav ekonomie

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.

Ústav ekonomie

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

doc. Ing. Daniela Špirková, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.

Ústav podnikové ekonomiky

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

Ústav managementu

doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.

Ústav managementu

doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.

Ústav managementu

prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.

Ústav managementu

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ústav statistiky a operačního
výzkumu
Ústav statistiky a operačního
výzkumu

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.

Optimální řízení dynamických ekonomických systémů v lesnictví
Ekonometrické modelování poptávkových a nabídkových křivek
Genderová segregace trhu práce
Mzdová a příjmová diferenciace v ČR
Projevy nerovnoměrného rozvoje regionů
Webová analytika jako nástroj měření efektivity reklamního působení
Kulturní rozdíly v mezinárodní online reklamě
Reklamní strategie jako součást brandbuildingu v digitálních médiích
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu

Ústav statistiky a operačního
výzkumu

doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.

Ústav marketingu a obchodu

prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Limity aplikace fázových modelů internacionalizace v podmínkách českých malých a středních podniků

Ústav marketingu a obchodu

Vliv age managementu na ekonomický well-being zaměstnanců
Rolové modely a kompetence v oblasti HR managementu
Role models and competencies in HR management
Dopady age managementu na rozvoj rurálních oblastí
Age stereotypy na pracovišti a jejich vliv na HR management
Změny v aplikaci rovných příležitosí ve veřejné správe a v korporátní sféře
Malé a střední podniky ve veřejných zakázkách
Faktory úspěchu dodavatele ve veřejných zakázkách
Malé a střední podniky v zemědělství a v agrobyznysu
Hodnocení přínosů a nákladů zavedení euro v ČR, dopady na podnikový sektor
Alternativní indikároty měření ekonomické prosperity
Faktory rozvoje podnikání v ČR
Cena práce v České republice
Faktory rozvoje malých a středních podniků

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Ústav financí

doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

-

doc. Ing. Zdeněk Sadovský

Témata disertačních prácí studijního programu Hospodářská politika a správa pro ak. rok 2015/2016 schválené Oborovou radou
Návrh tématu disertační práce
Stanovení investičního portfolia s využitím ekonometrických metod
Vykazování nehmotných aktiv při podnikových kombinacích
Vliv použité metody konsolidace na ukazatele finanční analýzy
Nová úprava vykazování výnosů dle IFRS (IFRS 15) a její dopad na výši a průběh zisku (ztráty) v časovém
horizontu
Daňová konkurence v oblasti spotřebních daní
Efektivní dopady změn nominálních sazeb všeobecné spotřební daně v zemích EU
Možnosti měření daňových úniků v teorii a praxi
Účinky změn sazeb akcízu z minerálních olejů
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
Tax strategies of companies in the context of international tax planning
Daňové strategie společností v kontextu mezinárodního daňového plánování
Sustainability of the taxation system - design and measurement
Udržitelnost daňového systému - design a měření
Financial Transaction Tax - new own resource of EU budget?
Daň z finančních transakcí - nový vlastní zdroj Evropského rozpočtu?

Ústav
Ústav statistiky a operačního
výzkumu

Školitel
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

doc. Ing. Petr David, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Goodwill a oceňovací rozdíl v rámci podnikových kombinací
Přístupy k oceňování nehmotných aktiv
Možnosti redukce mimorozvahového financování
Využití IFRS pro SME jako základny pro vyčíslení daňových povinností
INCIDENCE DANÍ: TEORETICKÉ KONCEPTY A PRAKTICKÉ APLIKACE
Tax Incidence. Theoretical Concepts and Practical Application
Ekonomické a právní aspekty rozvoje soutěžní politiky EU v pravidlech soutěže pro podniky
Ekonomické a právní aspekty rozvoje soutěžního práva v pravidlech pro členské státy
Ekonomické a právní aspekty společné obchodní politiky EU
Economic and legal aspects of the common commercial policy of the EU
Vybrané právní a ekonomické problémy vnitřního trhu EU
Elektronizace veřejných zakázek; přínos či zátěž?
Reforma veřejné správy a její dopady na veřejné rozpočty
Služební poměr úředníka a jeho odlišnosti od pracovního poměru zaměstnance podnikatele
Vnímání ekonomických subjektů na kapitálových trzích
Vliv makroekonomických šoků, institucionálního prostředí a ziskovosti bankovního sektoru na úvěrovou
aktivitu
Rovnováha na úvěrovém a peněžním trhu
Nástroje a účinnost měnové politiky v heterogenních měnových uniích
Finanční nestabilita
Dopad veřejných financí na ekonomický růst - vybrané aspekty
Dopad veřejných financí na soukromé investice - vybrané aspekty
Vybrané aspekty regulatorních přístupů v rámci integrovaného pojistného trhu EU
Krize eurozóny - doporučení pro tvůrce hospodářských politik
Reforma rozpočtu EU - návrhy na posílení stabilizační funkce rozpočtu EU
Dynamické opravné položky v bankovnictví a vybrané aspekty jejich vlivu
Dopady regulačních opatření Basel III do vybraných indikátorů bankovního odvětví
Evropská architektura regulace finančního trhu a její vliv na bankovní odvětví
Vliv zdanění na ekonomický růst
Fiskální politika a ekonomická výkonnost
Vliv vládních výdajů na ekonomický růst vyspělých zemí
Daně jako zdroj financování vládních výdajů ve vyspělých ekonomikách
Ekonomické a právní aspekty nezávislosti České národní banky ve vztahu k budoucímu členství České
republiky v eurozóně.
Economic and legal aspects of independence of Czech National Bank in relation to future membership of
the Czech Republic in the euro area.
Nástroje Evropské unie k obnovení a udržení fiskální disciplíny.
Instruments of the European Union to restore and maintain the fiscal discipline.

Ústav účetnictví a daní

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

prof. Ing. Jan Široký, CSc.

Ústav práva a humanitních věd doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Ústav práva a humanitních věd doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.

Ústav financí

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Ústav financí

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Ústav financí

doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Ústav financí

doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.

Ústav podnikové ekonomiky

doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

-

doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.

Témata disertačních prácí studijního programu Systémové inženýrství a informatika pro ak. rok 2015/2016 schválené Oborovou radou
Návrh tématu disertační práce
Dolování a využití kontextově specifických znalostí z textových dat (Mining and using context-specific
knowledge hidden in text data)
Dolování znalostí z proudů textových dat (Mining knowledge from text data streams)
Možnosti uplatnění moderních ICT v oblasti řízení podniku
Systém sledování a hodnocení vybraných aktivit podniku jako nástroj k jeho řízení
Využití konečných automatů pro simulaci procesů a pro měření jejich výkonnosti
Nové metody implementace počítačové sazby
Metody adaptivního řízení kolejových vozidel
Paralelní zpracování obrazu
Manipulace s objekty založená na měkkých výpočtech

Ústav

Školitel
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.
doc. Ing. Dr. Jiří Rybička
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Ústav informatiky
Formalizace pravidel pro podnikový reporting a metodiky jejich implementace pro informační systém
Metodika vývoje responzivních aplikací a aspekty jejich vývoje
Optimalizace řízení pro autonomní robotický systém
Dolování sémantické znalosti z textu pro rozsáhlá data (Semantic text-mining for big data)

doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.

Dolování sémantické znalosti z textu pro nevyvážená data (Semantic text-mining for unbalanced data)
doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Částečně řízené trénování klasifikačních algoritmů (Semisupervised training of classification algorithms)
Vyhledávání sémanticky relevantních atributů v textových datech (Searching for semantic relevant
attributes in textual data)

