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Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů

16. května 2017 od 13:00 hod., Vysoká škola �nanční a správní, Estonská 500, Praha 10

ZAHÁJENÍ GARANTEM KONFERENCE
Mojmír Helísek – prorektor pro výzkum a vývoj

VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ
Říhová Lenka (KSPVS VŠFS) – Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech
Michal Bock (KF VŠFS) – P2P půjčky jako součást sdílené ekonomiky
Heligman Richard, Strážovská Ľubomíra (FM UK v Bratislave) – Podpora podnikateľského prostredia na Slovensku 
Blanka Havlíčková (FMV VŠE v Praze) – Migrace a uprchlická krize jako ovlivňující faktor při rozhodování o dovolené u obyvatel 
České republiky v roce 2015
Luděk Toman (FMV VŠE v Praze) – Transformace společenského modelu komunistické Číny a jeho další perspektivy
Eliška Kačírková (KSE a KPEP VŠE v Praze) – Vliv sociálně-ekonomických modelů na konkurenceschopnost zemí

SKUPINOVÉ FOTO 
COFFEE BREAK

VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ
Jaroslav Kaizr (KFOP VŠE v Praze) – Výkonnost průmyslových nemovitostních fondů a strategie růstu
Michal Konvalinka (FPH VŠE v Praze) – Potenciál metody narativního rozhovoru k publikování v kvalitních 
vědeckých časopisech: systematická rešerše literatury
Petr Maule (NF VŠE v Praze) – Konstitucionalizace �nančního práva na Slovensku
Pavel Wünsch (FFU VŠE v Praze) – Suitability of valuation of asset and liabilities under international accounting standards for 
Solvency II purposes
Michal Erben (KF VŠFS) – Distorze obsažené v systému sociálního a zdravotního pojištění ČR
Jan Vencl, Vlastimil Jandus (KF VŠFS) – Vliv emocí a sémantického zabarvení novinových titulků na kapitálové trhy
Michal Bezvoda (KF VŠFS) – Srovnání míry rizika stanoveného agenturními ratingy a pomocí CDS

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
Benediktová Dagmar (TUL) – Trendy v hodnocení dodavatelů průmyslových podniků
Vadim Beneš (KF VŠFS) – Vliv behaviorálních faktorů na rizikové registry používané interním auditem
Tomáš Jeřábek (KF VŠFS) – Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát
Veronika Pastorová (FVL UNOB) – Nástroje ekonomické války a některé příklady jejich aplikace
Miroslava Sedláčková (FMV VŠE v Praze) – Změny závazků smluv, rozsahu plnění a ceny

 

Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků s ISBN. 
Konference je podpořena z prostředků účelové podpory speci�ckého
vysokoškolského výzkumu, poskytnutého VŠFS na rok 2017.


