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Matematické modely řízení portfolia zajištěného deriváty
Modely oceňování dluhopisů
Řízení dluhopisových portfolií
Metody oceňování kreditního rizika
Deriváty a vývojové trendy na trzích derivátů
Rizika finančních derivátů
Vysoká zadluženost domácností a nefinančních podniků ve vyspělých
zemích a její možné dopady na finanční trhy
Faktory rychlého růstu cen nemovitostí v posledních letech a možná
rizika
Oceňování a účtování úvěrového rizika v průběhu hospodářského a
finančního cyklu
Zveřejňování (disclosure) rizik spojených s klimatickými změnami ze
strany finančních institucí
Specifika informačních systémů finančních institucí
Zkoumání systémových vzorců chování vybraného finančního trhu
Modelování finančních trhů pomocí simulačních modelů Systémové
dynamiky
Konvergence vnitrostátního a přeshraničního platebního styku v EUR
Makroekonomické aspekty platebního styku
Vývoj regulace finančního trhu a jeho důsledky po vstupu ČR do EU.
Inovace v platebním styku
FinTech a bankovnictví – konkurence či spolupráce?
Kriminalita a finanční trhy
Využití teorie her v oblasti finančních trhů

1. Úloha a konstrukce zdanění osobních příjmů v dnešních typických
daňových mixech
2. Koncepce dnešních typických systémů financování zdravotní a
dlouhodobé péče a jejich efektivnost
3. Konstrukce a úloha rodinných dávek v dnešních typických sociálních
modelech
4. Zaměstnanecké penzijní systémy: jejich typologie a úloha v dnešních
typických sociálních modelech
5. Analýza vývoje ruského penzijního systému z pohledu dnešních
penzijních sociálních modelů
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

