
Vysoká škola finanční a správní, a. s. 

 doktorský studijní program Finance 

 Školitelé a témata disertačních prací pro a. r. 2023/2024 

Školitel – kontakt Téma disertační Práce 

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. 
petr.budinsky@vsfs.cz 

1. Matematické modely řízení portfolia zajištěného deriváty 
2. Modely oceňování dluhopisů 
3. Řízení dluhopisových portfolií 
4. Metody oceňování kreditního rizika 
5. Deriváty a vývojové trendy na trzích derivátů 
6. Rizika finančních derivátů 

doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. 
lansky@mail.vsfs.cz 

1. Digitální měny centrálních bank 
2. Tokenizace nehmotných věcí 
3. Riziková analýza kryptoměn 
4. Analýza rozšíření kryptoměn 
5. Individuální témata z oblasti blockchainu, kryptoměn či kryptoaktiv 

doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D. 
jan.mertl@mail.vsfs.cz 

1. Financování zdravotnických systémů 
2. Funkce a financování sociálního zabezpečení v současné sociální politice 

doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc. 
mildeova@mail.vsfs.cz 

 

1. Specifika informačních systémů finančních institucí  
2. Zkoumání systémových vzorců chování vybraného finančního trhu  
3. Modelování finančních trhů pomocí simulačních modelů Systémové 

dynamiky 
4. Počítačové hry pro finanční gramotnost 

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. 
petru.nada@mail.vsfs.cz 
 

1. Specifika financování MSP a rodinných podniků 
2. Vliv controllingu na výkonnost podniku 
3. Specifika investičního rozhodování  MSP a rodinných podniků 

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, 
Ph.D.  
otakar.schlossberger@vsfs.cz 
 

1. Konvergence vnitrostátního a přeshraničního platebního styku v EUR  
2. Makroekonomické aspekty platebního styku  
3. Vývoj regulace finančního trhu a jeho důsledky po vstupu ČR do EU.  
4. Inovace v platebním styku  
5. FinTech a bankovnictví – konkurence či spolupráce? 
6. Kriminalita a finanční trhy 

doc. Radim Valenčík, CSc. 
valencik@seznam.cz 

1. Využití teorie her v oblasti finančních trhů 
2. Finanční trhy a nástroje analýzy pozičního investování 

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. 
jaroslav.vostatek@vsfs.cz 
 
 

1. Úloha a konstrukce zdanění osobních příjmů v dnešních typických 
daňových mixech  

2. Úloha a konstrukce zdanění korporátních a kapitálových příjmů 
v dnešních typických daňových mixech 

3. Koncepce dnešních typických systémů financování zdravotní a 
dlouhodobé péče a jejich efektivnost 

4. Konstrukce a úloha rodinných dávek v dnešních typických sociálních 
systémech  

5. Zaměstnanecké penzijní systémy: jejich typologie a úloha v dnešních 
typických sociálních systémech 
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doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. 
wawrosz.petr@mail.vsfs.cz 
 

1. Regulace finančních trhů z pohledu institucionální a/nebo behaviorální 
ekonomie 

2. Souvislosti vývoje finančních trhů a vybraných makroekonomických 
veličin  

3. Souvislosti vývoje finančních trhů a vybraných mikroekonomických veličin 
4. Moderní formy financování firem: přínosy a rizika 
5. Mikroekonomické a makroekonomické aspekty veřejného dluhu  
6. Dopady technologických změn na investování na finančních trzích 
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