TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ
Program EKONOMICKÁ TEORIE

doc. PhDr. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
 Rakouská škola a postoj hlavních představitelů k ochraně hospodářské soutěže
The Austrian School and the position of the main representatives to protect
Competition


Finanční a daňová reforma Karla Engliše (1880-1961) a její národohospodářský
význam
Financial and Tax Reform of Karel Engliš (1880-1961) and its Macroeconomic Interest



Kartely a monopoly v meziválečném Československu a jejich vliv na ekonomiku
Cartels and Monopolies in interwar Czechoslovakia and their influence on the
Economy

doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
 Diskriminace podle pohlaví na trhu práce
Gender discrimination on the labour market


Mzdový diferenciál mezi muži a ženami: proč existuje?
Gender wage gap: the reason of existence



Ekonomická analýza práva
Economic analysis of law

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
 Výpočet regionálních cenových hladin
Estimating regional price levels


Mezera mezi mzdou a produktivitou – fakt nebo fikce?
Productivity-pay gap: Fact of Fiction?



Dekompozice mzdových rozdílů mezi muži a ženami
Gender pay gap decomposition

doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 Behaviorální makroekonomie a makroekonomické chování
Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior


Měnová teorie a politika
Monetary Theory and Policy



Vybrané problémy experimentální makroekonomie
Selected Issues in Experimental Macroeconomics

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
 Postkeynesovská ekonomie (vybrané problémy)
Post-Keynesian Economics (selected problems)


Endogenní tvorba peněz
Endogenous Creation of Money



Vztah mezi nabídkou peněz a inflací v dlouhém období
Long-term Relationship between Money Supply and Inflation



Behaviorální ekonomie (vybrané problémy)
Behavioral Economics (selected problems)



Centrální bankovnictví (vybrané problémy)
Central banking (selected problems)

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
 Ekonomické a neekonomické příčiny migrace a její dopady
Economic and non economic roots of migration and its inpacts


Feministická ekonomie a její specifické rysy
Feminist economics and its specific features



Změny v ekonomice- mezo ekonomický přístup
Changes in economy - mezo economics Aproach

doc. PhDr. Ján Pavlík
 Spontánní řád a kulturní evolucionismus F. A. Hayeka
Spontaneous Order and F. A. Hayek᾽s Cultural Evolutionism


Apriorismus v metodologii ekonomických věd
Apriorism in the Methodology of Economic Sciences



Multiagentní modelování komplexních systémů (na základě přístupů rozvíjených Institutem Santa
Multi-Agent Based Modeling for Complex Systems (as founded on the Santa Fe Institute approache

Program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

prof. Ing. Josef Jílek, CSc.
 Návrh udržitelného finančního systému
The proposal of a sustainable financial systém


Úloha makroobezřetnostních nástrojů v bankovní regulaci
The role of macroprudential tools in banking regulation



Návrh procedury osobního bankrotu
The proposal of a personal bankruptcy procedure

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
 Mateřství a otcovství v kontextu s trhem práce a sociální politiky v ČR
Maternity and paternity in context with labour market and social policy in the CR


Solidarita a ekvivalence v sociálním systému ČR
Solidarity and equivalence in social systems in the CR



Sociální služby a jejich financování v ČR v letech 2000-2020
Social services and their financing in the CR in 2000-2020

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.
 Analýza střednědobé a dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
Analysis of mid-term and long-term sustainability of public finance


Střednědobá udržitelnost veřejných financí pohledem hospodářského a finančního
cyklu
Mid-term sustainability of public finance from the perspective of business and financial
cycle



Demografické změny a jejich vliv na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí
The impact of demographic changes on the long-term sustainability of public finances



Měření HDP a inflace v období digitalizace a technologických změn
Measurement of output and inflation in the period of digitization and technologic
change



Měnová politika v období digitalizace a technologických změn
Monetary policy in the period of digitization and technologic change



Finanční krize: Interakce veřejného a soukromého dluhu
Financial crises: Interaction between public and private debt



Vliv dynamiky veřejného dluhu na hospodářský růst
The impact of public debt dynamics on economic growth

prof. Ing. Karel Zeman, CSc.
 Analýza vývoje fiskální politiky jednotlivých vlád ČR od roku 1993 do současnosti.
The analysis of the development of the fiscal policy of the individual governments of
the Czech republic from 1993 to present.


Analýza vývoje toxických aktiv státu (pohledávky po lhůtě splatnosti) v ČR od roku
1993 do současnosti.
The analysis of development of toxic state assets (past-due receivables) in the Czech
republic from 1993 to present



Národohospodářské důsledky měnových intervencí Švýcarské centrální banky.
The national economic consequences of the Swiss central banks´ monetary
interventions.



Analýza monetární politiky Evropské centrální banky od roku 1998 do současnosti.
The analysis of the monetary policy of the European Central Bank from 1998 to the
present.



Vývoj financování církví ze státního rozpočtu od roku 1990 do současnosti.
The development of the churches´ funding from the state budget from 1990 to the
present.



Vliv církevních restitucí na finanční odluku od státu v ČR.
The impact of the church restitutions on financial separation from the state in the
Czech republic



Vývoj strukturálních změn v jednotlivých krajích ČR od roku 1990, například
z hlediska počtu pracovníků v jednotlivých rezortech.
Development of the structural changes in the regions of the Czech republic since 1990,
for example in terms of the number of employees in individual departments.



Analýza vývoje hospodaření jednotlivých krajů ČR, včetně vývoje zadlužení.
The analysis of the economic development of individual regions of the Czech republic,
including the development of debt.



Dopady výstavby solárních elektráren na vývoj výměry zemědělské půdy, struktury
a objemu zemědělské produkce základních komodit, zaměstnanosti a jiných
parametrů.
The impacts of the construction of solar power plants on the development of the
acreage of agricultural land, the structure and volume of agricultural production of
basic commodities, employment and other parameters.



Dopady výroby elektrické energie, zejména bioplynových stanic na úrodnost
zemědělské půdy, vývoj struktury a objemu zemědělské produkce základních
komodit, zaměstnanosti a jiných parametrů.
The impacts of electricity generation, especially biogas plants on the harvest of
agricultural land, development of the structure and volume of agricultural production
of basic commodities, employment and other parameters.



Analýza vývoje strukturálních změn zemědělské a potravinářské produkce v ČR od
roku 1990 do současné doby a identifikace jejich příčin, např. extrémně rychlé a
neomezené otevření ekonomiky po roce 1990, deformace způsobené přijímacím
řízením do EU, absence ochranářských opatření trhu se zemědělskými a
potravinářskými výrobky a další.
The analysis of the development of structural changes in agricultural and food
production in the Czech Republic from 1990 to the present and identification of their
causes, eg extremely fast and unrestricted opening of the economy after 1990,
distortions caused by admission to the EU, absence of protection measures in the
agricultural and food products market and other parameters.

Program VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ A HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK VE 20. A 21. STOLETÍ

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
 Vývoj železniční dopravy v meziválečném Československu
The development of railway transport in interwar Czechoslovakia
German - Entwicklung des Schienenverkehrs in der Tschechoslowakei zwischen den
Kriegen


Vývoj přepravy na řece Labe v meziválečném Československu
The development of shipping on the Elbe river in interwar Czechoslovakia
German - Die Entwicklung der Schifffahrt auf der Elbe in der Tschechoslowakei
zwischen den Kriegen



Analýza dopravního trhu v České republice
Analysis of the transport market in the Czech Republic

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 Britský sociální stát (Welfare State) po druhé světové válce (1945-1979)
British Welfare State after the Second World War (1945-1979)


Transformace britského sociálního státu (Welfare State) v éře Thatcherové (19791990)
Transformations of the British Welfare State in the Thatcher Era (1979-1990)



Očekávané a skutečné ekonomické důsledky referenda o brexitu před odchodem
Velké Británie z Evropské unie (2016-2019)
Anticipated and Real Economic Consequences of the Brexit Referendum before Great
Britain´s Leaving from European Union (2016-2019)

prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
 Ekonomické vztahy mezi Československem a ČLR v letech 1949-1959
Economic Relations between Czechoslovakia and the PRC after the Establishment of
Communist Regime in China (1949-1959)


Hospodářská politika v Japonsku během americké okupace
Economic Policy in Japan during the American Occupation



Československý zbrojní vývoz do zemí Malé dohody ve 30. letech
Czechoslovak Arms Exports to Little Entente Countries in the 1930s



Dopad vstupu ČLR do WTO na čínskou ekonomiku
Impact of China’s Accession to the WTO on the Chinese economy

doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
 Ekonomické postavení národnostních menšin v první Československé republice
(1918–1938)
The Economic Positison of National Minorities in the First Czechoslovak Republic
(1918–1938)


Hospodářská politika vlád první Československé republiky vůči národnostním
menšinám s důrazem na německou a maďarskou národnostní menšinu (1918–1938)
Economic Policy of the Governments of the First Czechoslovak Republic towards
National Minorities with an Emphasis on the German and Hungarian National
Minorities (1918–1938)



Hospodářská politika vlád první Československé republiky vůči Podkarpatské Rusi
(1918–1938)
Economic Policy of the Governments of the First Czechoslovak Republic towards
Carpathian Ruthenia (1918–1938)



Ekonomické aspekty vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce
Economic Aspects of the Displacement of Germans from Czechoslovakia after World
War II

Program REGIONÁLNÍ ROZVOJ

prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
 Lokalizační chování velkých firem v Česku v kontextu teorií lokalizace (česky)
Localization behaviour of major enterprises in Czechia in the context of localization
theories


Příznaky, příčiny a důsledky socioekonomické polarizace v Česku – na pozadí
polarizačních procesů v zahraničí a v mezinárodním měřítku (česky)
Symptoms, causes and impacts of socio – economic polarization in Czechia – on the
background of polarization processes abroad and in international scope



Hodnocení vlivů na prostředí (EIA) jako nástroj lokalizační efektivity
Environmental Impact Assessment (EIA) as an Implement of Localization Efficiency
(anglicky)



Dopady imigrace na český trh práce
The Impact of Immigration on Czech Labour Market (anglicky)

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
 E-government, nástroj k racionalizaci rozhodování v právu
E-government, a tool for rationalizing decision-making in law


Správní reformy se zaměřením na princip subsidiarity
Administrative reforms focusing on the principle of subsidiarity



Programovaná a neprogramovaná rozhodnutí ve veřejné správě
Programmed and unscheduled decisions in public administration

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
 Metodologické přístupy hodnocení dopadů veřejných výdajových programů
v kontextu vnějších faktorů
Methodological approaches to assessing the impact of public expenditure programs in
the context of external factors


Kritická komparativní analýza dotačních mechanismů a úvěrových finančních
nástrojů
Critical Comparative Analysis of Grant Mechanisms versus Credit Financial Instruments



Nové teoretické koncepty regionální konkurenceschopnosti a jejich aplikace
New Theoretical Concepts of Regional Competitiveness and their application



Konceptuální rámec a aplikační souvislosti územních rozdílů procesu digitalizace
v kontextu měnících se prostorových vztahů měst a venkova
Conceptual framework and application issues of territorial differences in the process
of digitization in the context of changing spatial urban-rural relations



Hodnocení trendů a paradigmatické proměny v přístupech a nástrojích politiky
rozvoje venkova v zemích OECD
Evaluation of trends and paradigmatic changes in approaches and tools of rural
development policy in OECD countries

doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
 Efektivnost měst a obcí, aglomerační úspory, aglomerační ztráty.
Effectiveness of cities and municipalities, agglomeration savings, agglomeration
costs.


Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, Public-Private Partnership.
Cooperation between public and private sector, Public-Private Partnership.



Finanční a majetková analýza města a obcí.
Financial and property analysis of towns and municipalities

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
 Hodnocení aplikability teoretických konceptů regionálního rozvoje v rámci české
regionální politiky
Evaluation of the theoretical concepts applicability of regional development within the
Czech regional policy


Zhodnocení regionálních dopadů pandemie Covid-19 do sídelní hierarchie a
struktury ČR (analýza, syntéza)
Evaluation of the regional impacts of the Covid-19 pandemic on the settlement
hierarchy and structure of the Czech Republic (analysis, synthesis)



Teoretické koncepty regionálního managementu
Theoretical concepts of regional management



Dopady regionálně politických opatření do rozvoje periférií v ČR
Impacts of regional policy measures on the development of peripheries in the Czech
Republic

