Rámcová témata disertačních prací pro rok 202/2022

RÁMCOVÁ TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ
PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ PEF V ROCE 2021
Rámcová témata disertačních prací uchazečů byla projednána příslušnou oborovou radou DSP.
Téma disertační práce je třeba prokonzultovat se školitelem, který dané téma nabízí, a to před odevzdáním přihlášky
ke studiu. Vyjádření školitele je povinnou součástí podkladů, které uchazeč odevzdává současně s přihláškou ke studiu
(viz informace o přijímacím řízení na webových stránkách fakulty).

PROGRAM DOKTORSKÉHO STUDIA
Podniková a odvětvová ekonomika

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost PEF
V Praze dne 28. 2. 2021

RÁMCOVÁ TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ 2021

Podniková a odvětvová ekonomika

JMÉNO ŠKOLITELE/ŠKOLITELKY

RÁMCOVÉ TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

doc.

Abrhám Josef

Globální produkční řetězce

doc.

Abrhám Josef

Udržitelný a bezpečný cestovní ruch

doc.

Abrhám Josef

Garantovaný minimální příjem

doc.

Abrhám Josef

Dopady epidemie COVID-19 na obchod a turismus

doc.

Abrhám Josef

Globalizace a deglobalizace světové ekonomiky

doc.

Benešová Irena

doc.

Benešová Irena

doc.

Benešová Irena

doc.

Benešová Irena

prof.

Čechura Lukáš

R&D a spill-over efekty v zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězcích

prof.

Čechura Lukáš

Úspory ze sortimentu a nákladové komplementarity v produkci s environmentálními výstupy

prof.

Čechura Lukáš

Stínové ceny zemědělských environmentálních výstupů

prof.

Čechura Lukáš

Dynamika produktivity a efektivnosti

prof.

Čechura Lukáš

Beta a sigma konvergence ve vybraných odvětvích členských zemí EU

doc.

Hinke Jana

Náklady z účetního a daňového hlediska v zemích EU

doc.

Hinke Jana

Ekonomické a politické problémy jako důsledek nerovnosti v distribuci příjmů: případová studie vybraných regionů
Ekonomický růst a příjmová nerovnost: případová studie vybraných států
Příčiny regionálních disparit: analýza bohatých a chudých regionů
Příčiny růstu vládních výdajů: případová studie vybraných států

Oceňování v účetních systémech
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Podniková a odvětvová ekonomika

JMÉNO ŠKOLITELE/ŠKOLITELKY

RÁMCOVÉ TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

doc.

Hinke Jana

Možnosti měření a řízení pracovního kapitálu SME/podniku

doc.

Hinke Jana

doc.

Hinke Jana

doc.

Jindřichovská Irena

doc.

Jindřichovská Irena

doc.

Jindřichovská Irena

doc.

Jindřichovská Irena

doc.

Jindřichovská Irena

doc.

Krepl Vladimír

Ekonomické zhodnocení využitelnosti termochemických technologií pro odpadní biomasu v podmínkách ČR

doc.

Krepl Vladimír

Dopad technologií obnovitelné energie na ceny elektřiny v rozvojových zemích

doc.

Krepl Vladimír

Dopad pandemie COVID 19 na energetický sektor z ekonomického hlediska a jejich důsledky

doc.

Maitah Mansoor

Udržitelnost hospodaření s půdou s důrazem na její produkční schopnosti

doc.

Maitah Mansoor

Vývoj směnných kurzů v České republice. Příčiny a dopady na zahraniční obchod se zemědělskými komoditami

doc.

Maitah Mansoor

Dopad společné zemědělské politiky na agrární zahraniční obchod se zemědělskými komoditami v rámci EU

doc.

Malý Michal

Cenová transmise v komoditní vertikále

doc.

Malý Michal

Ekonomika poptávkově-nabídkových procesů v odvětví

doc.

Malý Michal

Hybná síla v zemědělsko-potravinářském řetězci

Měření a řízení finanční výkonnosti v SME/podnikových sítích/dodavatelských řetězcích
Rozvoj účetní, daňové, finanční teorie a praxe z interdisciplinárního hlediska
Current issues arising from the impact of COVID-19 pandemic on international trade between China and Czech Republic
Valuation of companies in transitional markets
Impression managemet in reporting of multinational companies
Corporate ethics in BRICS
Innovations in China
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Podniková a odvětvová ekonomika

JMÉNO ŠKOLITELE/ŠKOLITELKY

RÁMCOVÉ TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

doc.

Malý Michal

Efektivnost nástrojů hospodářské politiky

doc.

Prášilová Marie

Udržitelný rozvoj českého zemědělství ve vztahu ke spotřebě

doc.

Prášilová Marie

Strukturální změny v českém zemědělství a jejich dopad na zemědělské prvovýrobce

doc.

Prášilová Marie

Modely pro eliminaci rizik v zemědělském podniku

doc.

Procházka Petr

doc.

Procházka Petr

doc.

Procházka Petr

doc.

Procházka Petr

doc.

Procházka Petr

doc.

Severová Lucie

Modely oligopolní konkurence na potravinářském trhu

doc.

Severová Lucie

Dopady pandemie COVID-19 na vybraná odvětví národního hospodářství

doc.

Severová Lucie

Nedokonalá konkurence na vybraných trzích

doc.

Severová Lucie

Lidské zdroje a jejich vývoj v podmínkách inovativní ekonomiky

doc.

Severová Lucie

Vliv a dopady fiskálních opatření na vybraná odvětví národního hospodářství

prof.

Smutka Luboš

Specifika agrárního obchodu zemí

prof.

Smutka Luboš

Regionální integrace a jejich vliv na vývoj a strukturu agrárního

prof.

Smutka Luboš

Liberalizace agrárního obchodu vs. potravinová bezpečnost

Ekonomické a environmentální aspekty obchodování s emisními povolenkami
Vývoj na na finančních trzích s ohledem na společensky zodpovědné investování
Ekonomické dopady globální změny klimatu v prostředí střední Evropy
Ekonomické aspekty ochrany vybraných složek životního prostředí
Ekonomické a environmentální aspekty využívání obnovitelných zdrojů energie
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Podniková a odvětvová ekonomika

JMÉNO ŠKOLITELE/ŠKOLITELKY

RÁMCOVÉ TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

prof.

Smutka Luboš

Role zemí G7 a E7 ve světové ekonomice

prof.

Smutka Luboš

Krize jako klíčová determinanta formující charakter globální a regionální ekonomiky

prof.

Svatoš Miroslav

Ekonomické a environmentální souvislosti změn velikostní a vlastnické struktury zemědělské půdy (v ČR, vybraných zemích, EU)

prof.

Svatoš Miroslav

Trendy ve využití zemědělské půdy pro nepotravinářské účely a potravinová soběstačnost (ČR, EU)

prof.

Svatoš Miroslav

Rozdílné trendy změn objemu a struktury zemědělské produkce v rámci nových a starých zemí EU, včetně vysvětlujících faktorů a
implikací na potravinovou soběstačnost

prof.

Svatošová Libuše

Změny v demografickém vývoji obyvatelstva, problematika stárnutí populace (ČR, EU) v souvislosti s požadavky ekonomického růstu

prof.

Svatošová Libuše

Determinující faktory regionálního rozvoje a vliv agrárního sektoru na sociální a ekonomickou úroveň regionu

prof.

Svatošová Libuše

Vývojové trendy životní úrovně obyvatelstva vybraných zemí, sociální situace, ekonomický rozvoj

doc.

Šálková Daniela

Elektronické obchodování a jeho vliv na maloobchodní trh

doc.

Šálková Daniela

Informační a komunikační technologie v maloobchodě

doc.

Šálková Daniela

Chování zákazníků při nákupu spotřebního zboží a potravin v rámci udržitelného rozvoje

doc.

Šálková Daniela

Nákupní chování spotřebitelů s potravinovými alergiemi a intolerancemi a specifika trhu s těmito produkty

doc.

Tomšík Karel

Rozvoj ekonomických aktivit ve venkovských regionech v kontextu udržitelného rozvoje v podmínkách Evropské unie

doc.

Tomšík Karel

Zhodnocení regionální ekonomické konvergence v podmínkách Evropské unie

doc.

Tomšík Karel

Vliv současných reforem Společné zemědělské politiky na evropské zemědělství

doc.

Žáková Kroupová Zdeňka

Technická a environmentální efektivnost zemědělské výroby

doc.

Žáková Kroupová Zdeňka

Inovace, produktivita a udržitelnost
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Podniková a odvětvová ekonomika

JMÉNO ŠKOLITELE/ŠKOLITELKY

RÁMCOVÉ TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE

doc.

Oceňování veřejných statků a externalit

Žáková Kroupová Zdeňka

