VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
v roce 2014
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Výkaz

3

Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE
Prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum jsou na VŠE alokovány na
základě Interní grantové soutěže. Zaměření této podpory i způsob organizace Interní grantové
soutěže umožnily podstatným způsobem zapojit nejen doktorandy, ale i i studenty
magisterského studia do vědecko-výzkumných aktivit kateder a fakult. Začlenění studentů do
vědecko-výzkumných týmů napomáhá rozvoji odpovědnosti doktorandů pro týmovou
vědecko-výzkumnou činnost. Studentská vědecká činnost přinesla i významné zvýšení
publikační činnosti zejména v odborných časopisech a ve sbornících z konferencí. Prostředky
SVV podporují participaci studentů na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a
pořízení odborné literatury. Účast na vědeckých konferencích umožňuje získávání odborných
kontaktů nutných pro navázání či prohloubení spolupráce zejména se zahraničními
výzkumnými pracovišti. Finanční prostředky, které byly získány v rámci SVV, rovněž
přispěly k internacionalizaci doktorských studijních programů, které jsou realizovány na
fakultní úrovni.
V roce 2014 byl kladen důraz na kvalitní publikační výstupy (tuzemské a zahraniční
impaktované a recenzované články). Nejvíce se na článcích v impaktovaných časopisech, na
příspěvcích ve sbornících registrovaných v databázi Thomson Reuters a SCOPUS a na
článcích v recenzovaných časopisech podílela Fakulta informatiky a statistiky.
Souhrnný počet výsledků, které jsou zaznamenány v databázi publikační činnosti VŠE a
budou předkládány fakultami jako výsledky účelové podpory na vysokoškolský
specifický výzkum do databáze IS VaVaI, je 769, z toho 11 odborných knih, 10 kapitol v
knize, 36 článků v impaktovaných časopisech evidovaných ve WoS, 12 článků v
časopisech evidovaných ve SCOPUS, 79 článků v ostatních recenzovaných časopisech,
34 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi Thomson Reuters, 14 příspěvků ve
sbornících registrovaných v databázi SCOPUS, 321 příspěvků na ostatních
mezinárodních konferencích.
Na základě této podpory bylo obhájeno 25 disertačních prací a dále vzniklo a bylo
obhájeno 23 diplomových prací.
Jako excelentní práce fakulty uvedly např. dvě disertační práce Fakulty mezinárodních
vztahů, které byly oceněny v rámci Soutěže Komerční banky, výstup z mezifakultního
projektu, který byl oceněn 1. místem v rámci hodnocení publikační činnosti fakulty, a
ocenění studenta doktorského studia Fakulty managementu a řešitele projektu IGS,
který v roce 2014 získal Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty.
Každá z fakult konala s využitím podpory jednu a více studentských vědeckých
konferencí, Celková dotace využitá na konané konference je uvedena ve Výkazu o
čerpání prostředků.
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Zásady studentské grantové soutěže
Zásady studentské grantové soutěže na VŠE jsou zveřejněny na webové stránce školy:
http://veda.vse.cz/granty/iga/studentska-grantova-soutez-2014/
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Fakulta financí a účetnictví
Projekty financované z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděné
v roce 2014 pokračovaly v již schválených plánech řešení a zároveň bylo vyhodnoceno plnění
pokračujících a ukončených projektů. Všechny hodnocené projekty podle závěrů Grantové
rady fakulty až na jednu výjimku v zásadě plnily stanovené cíle. Cílem projektů je zlepšování
podmínek pro vědecko-výzkumnou práci studentů, zejména doktorského studia; v případě
kvalitních magisterských studentů jsou do projektů zapojování i tito. Při hodnocení
ukončených projektů i výběru nových byl v souladu s celoškolskými pravidly prioritně
hodnocen jejich odborný přínos, výzkumné předpoklady řešitelského týmu u nových projektů,
adekvátnost finančních požadavků a jejich zodpovědné čerpání, kvalita a rozsah výstupů
projektů a jejich příspěvek k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Grantová rada Fakulty financí
a účetnictví VŠE při vyhodnocení projektů probíhajících v roce 2014 konstatovala, že řešení
projektů trvale přispívá k rozvoji výzkumné činnosti fakulty (zlepšení úrovně publikační
činnosti studentů doktorského studijního programu a s nimi propojených akademických
pracovníků). Celkem bylo v rámci projektů financovaných z účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum zcela či z části publikováno 71 příspěvků v následující struktuře:
• 9 článků v časopisech s impakt faktorem
(Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Ekonomický časopis, Technological and
Economic Development of Economy, Agricultural Economics, Academica Turistica)
• 5 článků v zahraničních recenzovaných časopisech (mimo IF časopisy)
(Journal of Advanced Management Science (JOAMS), Zeszyty teoretyczne rachunkowości,
The Macrotheme Review, Ekonomika, Journal of Eastern European and Central Asian
Research (JEECAR))
• 3 příspěvky ve sbornících sledovanách ve Scopusu
(IDIMT-2014 (Networking Societies – Cooperation and Conflict), International Congress on
Interdisciplinary Behavior and Social Sciences)
• 5 příspěvků ve sbornících sledovaných v CPCI
(Proceeding of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspests of Public
Finance 2014)
•

43 příspěvků na významných mezinárodních konferencích

• vědecká konference a studentská sekce pořádané fakultou za podpory projektů IGA
(The 15th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, University
of Economics, Prague, 19th International Conference Theoretical and Practical Aspests of
Public Finance 2014)
•

6 výzkumných zpráv vypracovaných za podpory projektů IGA

•

6 diplomových a 3 disertační práce studentů zapojených do projektů IGA
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Fakulta financí a účetnictví - tabulka
Evidenční
číslo
projektu*

Název projektu

Navrhovatel

F1/1/2012

Fiskální federalismus v ČR

F1/2/2013

Veřejné finance ve vyspělých zemích

Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
prof. Ing. Alena Vančurová,
Ph.D.

F1/3/2013

Analýza dopadů změn č eské legislativy na
uskuteč něné přeměny společ ností v České

F1/4/2013

Analýza efektivnosti mikrofinančních instituci v
latinské Americe a v Asiii

F1/5/2013

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního
vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu

Počet členů
řešitelského
tým u**

Počet
studentů v
řešitelském
tým u

Způsobilé
osobní
náklady na
projekt***

Osobní náklady Způsobilé
studentů
náklady
(včetně
projektu ***
stipendií) ***

11

95,5

58

200,7

1.3.2012 31.12.2014

23

13

349,4

210

549,8

1.3.2013 31.12.2015

Ing. Michal Trnka

3

2

38,4

25

127,5

1.3.2013 31.12.2014

Ing. Pavel Zetek

5

3

12

12

47,9

1.3.2013 31.12.2014

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

4

2

53,4

32,3

134,6

Ing. Vladislav
Vacek
Testování efektivity kapitálových trhů s využitím anticipativních
modelů

4

2

89,4

69,3

150,7

F1/12/2013

Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu k
insolvenčnímu řízení

Ing. Lucie Rudolfová

4

2

66,7

60

149

F1/5/2014

Finanční a hospodářský cyklus

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

17

6

384

250

500

F1/6/2014

15. ročník konference studentů doktorského studia
Ing. David Procházka, Ph.D.
Fakulty financí a úč etnictví VŠE v Praze

11

10

119,6

72

169,2

F1/42/2014

Vykazování a využití informací o udržitelném
rozvoji společností

9

7

148,9

90

181,1

F1/56/2014

Teorie oč ekávání v oceňování podniku

2

1

0

0

100

10

8

186,9

113,3

220

F1/59/2014
F1/60/2014

Studentská sekce konference TPAVF a workshop
pro doktorandy

F1/57/2014

F1/64/2014

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických
osob
Analýza přístupů a metod měření výkonnosti
(efektivnosti) fúzí a akvizic a měření a hodnocení
výkonnosti private backed equity IPO

F1/83/2014

Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském
prostředí

F1/62/2014

F1/90/2014

Chování cen investič ních a úvěrových
instrumentů
Finanční investič ní instrumenty a jejich vliv na
ocenění podniku

F1/100/2014

Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických
osob ve vazbě na jednotlivé skupiny věřitelů
podle regionů v ČR

F1/87/2014

Datum
ukončení
projektu
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F1/6/2013

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní
kompetence controllerů
Komparace vzdělávacích systémů v ČR
a zahraničí v oblasti právního povědomí
o hospodářských a majetkových trestných č inech
s ohledem na úč etní a daňové aspekty

Datum
zahájení
projektu

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA,
Ph.D.
doc. Ing. Libuše Šoljaková,
Ph.D.

Ing. Martin Polák

9

6

111,2

65,5

199,9

Ing. Savina Finardi

3

2

27,9

18

39.9

Ing. Savina Finardi

3

2

103,2

63

160,2

Hoang Long Pham, MSc.

3

2

0

0

209,4

Ing. Miková Tereza

5

3

53,4

40

200,5

Ing. Jan Bastin

8

6

186,9

140

250

Ing. Jana Gebauerová

3

2

33.7

27

40

Ing. Monika Randáková, Ph.D.

8

6

60

60

150

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
*** zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu
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Hodnocení Způsobilé
Náklady
výsledků
náklady
2016 řešení
projektu předpoklad
projektu****
2015
splněno bez
výhrad
schváleno
pokračování
450
splněno bez
výhrad
splněno bez
výhrad

splněno bez
1.3.2013 31.12.2014 výhrad
splněno bez
1.3.2013 31.12.2014 výhrad
splněno bez
1.3.2013 31.12.2014 výhrad
schváleno
1.3.2014 31.12.2016 pokračování
splněno bez
1.3.2014 31.12.2014 výhrad
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
splněno s
výhradou k
1.3.2014 31.12.2014 hospodaření
splněno bez
1.3.2014 31.12.2014 výhrad
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
splněno bez
1.3.2014 31.12.2014 výhrad
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování

470

150
90,6
120

49,9

169,5
130

1.3.2014 31.12.2014 nesplněno
schváleno
1.3.2014 31.12.2016 pokračování

120

Fakulta mezinárodních vztahů
V roce 2014 bylo téměř 40 % prostředků specifického výzkumu určeno pro řešení čtyř
pokračujících projektů. Zbylý objem byl alokován na osm vědeckých projektů a jeden projekt
na organizaci mezinárodní konference započatých v roce 2014. Z celkem 13 projektů
řešených v roce 2014 jich v daném roce končilo 5 (čtyři z nich byly GRF hodnoceny s
výsledkem splněno bez výhrad, jeden s věcnou výhradou k publikačním výstupům). U sedmi
projektů pokračuje řešení v roce 2015 (u jednoho projektu GRF FMV pokračování pro další
rok zamítla).
Jeden z projektů se zaměřil na uspořádání konference, a to již 18. ročníku „International
Conference of Young Scholars“ (ICYS), která je na Středisku mezinárodních studií Jana
Masaryka pořádána od roku 1997. Konference se uskutečnila v pátek 30. května 2014 v
prostorách Rajské budovy VŠE. Hlavním tématem bylo výročí 25 let od pádu železné opony.
Nesla proto název „25 Years without the Iron Curtain: Challenges for International Actors“
(„25 let bez železné opony: Výzvy pro mezinárodní aktéry“). Rozdělena byla do dvou sekcí
International Actors in post-Cold War World Politics: Continuity and Change a An Ever
Closer Union or l’Europe des Patries: Post-Cold War European Politics. Přihlášené příspěvky
byly rozděleny do celkem šesti panelů (po třech v každé sekci).
V rámci řešení projektů Interní grantové soutěže v roce 2014 vznikla řada kvalitních
publikačních výstupů. Mezi nejvýznamnější lze zařadit: příspěvky v zahraničních časopisech
indexovaných v databázi SCOPUS - Aktualni Problemi Ekonomiki, XLinguae, odbornou
monografii (učebnici) – Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva a
články v časopisech z tzv. pozitivního seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik
vydávaných v ČR - Acta Oeconomica Pragensia, Scientia et Societas, Obchodní právo, Cizí
jazyky nebo Energetika. Dále byla publikována celá řada dalších příspěvků v recenzovaných
časopisech, a to buď tuzemských (nezařazených do výše uvedeného seznamu), nebo
zahraničních.
Prostředky specifického výzkumu umožnily studentům vycestovat a prezentovat průběžné
výsledky na kvalitních mezinárodních konferencích, kde jejich autoři mohli být konfrontováni
s výzkumem prováděným jejich zahraničními protějšky, např. na „MMK 2014 Mezinárodní
Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky“ v Hradci Králové;
„The Czech and Slovak Republics in International Trade and Business. Is the crisis over?
Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business“ v Praze; „2014
INTE International Conference on New Horizons in Education“ v Paříži; „2014 IETC
International Educational Technology Conference“ v Chicagu; „Managing in an
Interconnected World: Pioneering Business and Technology Excellence“ v Baku; „Issues in
Global Research in Business & Economics“ v New Yorku; „12th International Scientific
Conference „Economic Policy in European Union Member Countries”“ v Karviné. Významná
část publikačních výstupů tak je zveřejněna v sbornících příspěvků z mezinárodních
konferencí.
Zapojení studentů navazujícího magisterského a doktorského stupně do řešení projektů
specifického výzkumu podpořilo jejich osobní rozvoj a napojilo zpracování jejich
závěrečných prací na řešení výzkumných projektů. V roce 2014 tak bylo na FMV v spojitosti
s řešením projektů IGS obhájeno dvanáct diplomových prácí a dvě doktorské disertační práce.
Obě uvedené doktorské práce byly vybrány do užšího výběru v rámci Soutěže Komerční
banky o nejlepší doktorskou disertační práci FMV VŠE v Praze a oceněny.
Publikační výstupy:
Monografie (učebnice): 1
Články v časopise v databázi SCOPUS: 3
Články v časopise ze seznamu RVVI: 11
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Články recenzované: 7
Příspěvky ve sborníku v databázi CPCI: 2
Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí: 23
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Fakulta mezinárodních vztahů – tabulka
Evidenční
číslo
projektu*

F2/8/2012

Název projektu

Navrhovatel

F2/21/2014
F2/26/2014

F2/52/2014
F2/102/2014
F2/103/2014

F2/112/2014

Datum
zahájení
projektu

Datum
ukončení
projektu

Hodnocení
výsledků
řešení
projektu****

Způsobilé
náklady
projektu
2015

Náklady
2016 předpoklad

109,88

67

349,46

4

1

164,32

100

205,08

splněno bez
1.3.2013 31.12.2014 výhrad.

Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

10

6

334,96

250

665,86

schváleno
1.3.2013 31.12.2015 pokračování

411,76

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D.
doc. Ing. Ingeborg Němcová,
CSc.

24

21

225,76

140

443,25

13

11

384

250

651,76

splněno bez
1.3.2013 31.12.2014 výhrad.
schváleno
1.3.2014 31.12.2016 pokračování

567,89

doc. Ing. Alena Hadrabová,
CSc.

2

1

43,73

30,33

133,8

doc. Ing. Petr Šauer, CSc.

3

2

108,7

95,3

10

7

99,93

Ing. František Kučera

3

2

Ing. Stanislav Richter

3

Ing. Jiřina Jenčková

Nové trendy soukromého a veřejného
práva ČR a EU ve vztahu k podnikání Ing. Tomáš Votava, M.A.

F2/7/2014

Osobní náklady Způsobilé
studentů
náklady
(včetně
projektu ***
stipendií) ***

3

F2/130/2014

F2/16/2013

Způsobilé
osobní
náklady na
projekt***

5

F2/113/2014

F2/15/2013

Počet
studentů v
řešitelském
týmu

splněno s věcnou
výhradou k
publikačním
1.3.2012 31.12.2014 výstupům

Konfliktní integrace: reakce národních
parlamentů a politických stran na
konkurenční vize Evropské unie
Ing. Mgr. Jan Němec
Vybrané ekonomické a legislativní
aspekty obnovitelných zdrojů energie
Vliv ekonomického rozvoje Číny na
vybrané rozvojové a rozvinuté
regiony
INTERKULTURNÍ DIMENZE
V PODNIKOVÉ KULTUŘE
NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní
studie románských kultur v domácím
a českém prostředí
Nové směry governance ve světle
finanční a dluhové krize
Analýza systému nakládání s textilním
odpadem z domácností v České
republice
Vliv ekonomické liberalizace na politiku
životního prostředí
Terminologie pracovního práva
a práva sociálního zabezpečení ve
francouzštině
Role byrokracie v procesu tranzice
a konsolidace demokracie
Inovace a internacionalizace českých
podnikatelských subjektů
Možnosti a způsoby optimalizace
hospodářského výsledku v oblasti
ubytovacích služeb pomocí revenue
managementu
Zásadní problémy mezinárodních
vztahů očima mladých badatelů

F2/5/2013

Počet členů
řešitelského
tým u**

doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.

PhDr. Janka Priesolová, CSc.

Ing. Alžběta Kuchařová

176,76

schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování

176,76

60

211,68

schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování

226,87

74,88

45

166,53

2

67,95

55,5

170,08

4

3

54,74

40

111,99

13

7

124,22

80

208,49

schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování
splněno bez
1.3.2014 31.12.2014 výhrad.

24

19

497

363

738,09

schváleno
1.3.2014 31.12.2015 pokračování

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
*** zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu
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1.3.2014 31.12.2015 nesplněno
splněno bez
1.3.2014 31.12.2014 výhrad.

100

0

55

757,65

1373,35

Fakulta podnikohospodářská
Následující hodnocení vychází z dat, která byla dostupná v databázi publikační činnosti a
v systému ISIS VŠE ke dni 20. 2. 2015.
V roce 2014 bylo na Fakultě podnikohospodářské (FPH) řešeno 11 ročních projektů a 4
projekty víceleté. Všechny projekty byly fakultní grantovou komisí posuzovány dne 18. 9.
2014 v rámci průběžného hodnocení a následně projekty prošly 18. 2. 2015 závěrečným
hodnocením. Závěrečné zprávy jsou u všech projektů dostupné v rámci ISIS VŠE.
Z uvedených projektů bylo k 18. 2. 2014 podle systému ISIS ukončeno s výsledkem splněno
nebo splněno s výhradou 13 projektů, v roce 2015 pokračují po úspěšné obhajobě prvního
roku řešení 2 víceleté projekty. Dále byly s podporou prostředků IGA uspořádány dvě
konference.
Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu
Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 20. 2. 2015 v položce „IGA VŠE –
specifický výzkum“ celkem 28 položek. V rámci dodávek do RIV šlo o 2 články v časopise
registrovaném v časopise Scopus, 2 články v recenzovaných časopisech ze seznamu RVVI, 2
články v jiných recenzovaných časopisech, 2 příspěvky ve sbornících z konferencí
sledovaných v Conference Proceedings Citation Index, 16 příspěvků ve sbornících z
konferencí s mezinárodní účastí. V průběhu roku 2015 lze očekávat zařazení řady z těchto
příspěvků do CPCI. Dále je značné množství dalších publikací v probíhajícím recenzním
řízení a je možné očekávat jejich vydání v roce 2015, u ambicióznějších publikací případně i
v roce 2016. Souhrnně je možné konstatovat, že IGA má velký význam pro rozvoj publikační
činnosti v oblasti specifického výzkumu.
•

Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ
V souvislosti s projekty IGA byly v roce 2014 úspěšně obhájeny 4 doktorské disertační
práce.
V návaznosti na projekt Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti
podniků, č. F3/30/2012, který byl řešen v roce 2012 a 2013, byla v průběhu roku 2014
úspěšně obhájena doktorská disertační práce Moniky Barton 12. 11. 2014.
•

V návaznosti na projekt Signalizační chování na trhu práce, č. F3/13/2013, který byl řešen
v roce 2013, byla v průběhu roku 2014 úspěšně obhájena doktorská disertační práce
Vítězslava Bicana 11. 6. 2014.
V návaznosti na projekt Získávání profesních dovedností u odborníků - žen a mužů
s přihlédnutím k věku, č. F3/34/2013, který byl řešen v roce 2013, byla v průběhu roku 2014
úspěšně obhájena doktorská disertační práce Barbory Koklarové 15. 10. 2014.
V návaznosti na projekt Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při
akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí, č. F3/23/2013, který
byl řešen v roce 2013, byla v průběhu roku 2014 úspěšně obhájena doktorská disertační práce
Emila Velinova 25. 6. 2014.
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Všechny 4 práce jsou dostupné online na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze
https://isis.vse.cz ). Další doktorské disertační práce vzniklé s podporou IGA byly či budou
obhájeny v průběhu roku 2015.
Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ
V roce 2014 se na projektech IGA podílelo celkem 6 studentů navazujícího magisterského
studia. Z toho 5 studentů se podílelo na víceletých projektech. V roce 2014 neobhájili své
diplomové práce žádní studenti navazujícího magisterského studia, kteří se podíleli na řešení
projektů IGA, k obhajobám dojde až v průběhu roku 2015.
•

Studentské vědecké konference, které byly realizovány s podporou prostředků na
SVVŠ
S využitím podpory IGA byla dne 21. 11. 2014 konána studentská vědecká konference
Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury rozdělená do třech sekcí - Financování
kulturních institucí, Strategické řízení kulturních institucí s Evaluace kulturních statků. Dále
byla podpora IGA využita na zapojení studentů do organizace konference International Days
of Statistics and Economics, která je již tři roky indexována v Conference Proceedings
Citation Index společnosti Thomson Reuters.
•
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Fakulta podnikohospodářská – tabulka
Evidenční
číslo
projektu*

Název projektu

Navrhovatel

F3/91/2014

Pořádání konference: 8th International Days of
Statistics and Economic

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

F3/02/2014

Analýza zveřejňování kótovaných
a nekótovaných společností ve vybraných
zemích EU a Číně
F3/121/2014 Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti
podniku na výkonnost

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

F3/82/2014

Ing. Eva Šrámková

F3/12/2014

F3/66/2014

F3/80/2014

Vliv přístupu zákazníka na volbu přepravních,
zasilatelských a logistických služeb
v multimodálních přepravách
Měření efektivnosti řízení vybraných
památkových objektů a kulturních eventů

Ing. Josef Krause, Ph.D.

Ing. Marek Prokůpek

Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce
a pracovní produktivitu

Ing. Petr Obergruber

Osobní náklady Způsobilé
náklady
studentů
(včetně
projektu ***
stipendií) ***

Datum
zahájení
projektu

Datum
ukončení
projektu

Hodnocení výsledků
řešení projektu****

5

3

30,72

20

71,44

5

4

48,76

30

251,48

1.3.2014 31.12.2015 schváleno pokračování

3

2

56,44

35

145,22

1.3.2014 31.12.2014 splněno bez výhrad

4

2

38,4

25

133,41

1.3.2014 31.12.2014 splněno bez výhrad

3

2

74,47

60

257,02

1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k

4

2

37,36

32

202,19

1.3.2013 31.12.2014 výhra do u k

3

2

46,7

40

79,06

4

2

62,32

39

234,12

1.3.2014 31.12.2014 splněno bez výhrad

5

3

68,1

48

198,94

1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k

3

2

87,6

67,5

150,12

1.3.2014 31.12.2014 splněno bez výhrad

4

2

71,8

45

143,29

1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k

Způsobilé
Náklady
náklady
2016 projektu předpoklad
2015

1.3.2014 31.12.2014 splněno bez výhrad

302,51

splně no s vě cno u
publika čním výstupům
splně no s vě cno u
publika čním výstupům

F3/101/2014 Sektorová analýza rodinných firem v České
republice
F3/129/2014 Principy vícekriteriálního hodnocení
uplatňované při hodnocení nabídek ve
veřejných zakázkách

Ing. Ondřej Machek, Ph.D.

F3/39/2014

Ing. Iveta Mackenzie

F3/96/2014

Způsobilé
osobní
náklady na
projekt***

Ing. Zdeněk Pátek

Konference Moderní přístupy k managementu
a ekonomice kultury

Fúze a akvizice jako nástroj strategického
řízení podniku
Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti
realizace aktivit v ČR

Počet členů
Počet
řešitelského studentů v
tým u**
řešitelském
tým u

1.3.2014 31.12.2015 schváleno pokračování

splně no s vě cno u

Ing. Jiří Hájek

publika čním výstupům

splně no s vě cno u

Ing. Ondřej Hykš

F3/124/2014 Analýza inovačního procesu firem v sektoru
služeb

Ing. Kateřina Jiřinová

F3/105/2014 Analýza běžného účtu platební bilance
s ohledem na vliv cen ve vybraných zemích
Evropské unie
F3/123/2014 Ekonomická náročnost sportu

Ing. Petr Makovský, Ph.D.

Ing. Róbert Kuchár

F3/13/2014

Regionální kultura v kontextu malého
a středního podnikání

Ing. Jana Müllerová

F3/69/2014

Vývoj analytické metodiky pro hodnocení
velikosti typových pracovních pozic

Mgr. Martin Kopecký

F3/84/2014

Faktory synergického potenciálu
marketingových a prodejních funkcí

Ing. Daniela Kolouchová

F3/5/2013

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu Ing. Michal Andera
firmy

174,94

4

3

70

60

155,76

3

2

53,4

40

145,18

5

3

120,2

80

282,59

4

2

94,54

59,7

228,87

2

1

51,1

31

180,12

4

2

43,4

30

92,11

4

2

146,6

93

201,88

publika čním výstupům
splně no s vě cno u
1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k
publika čním výstupům
splně no s vě cno u
1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k
publika čním výstupům

1.3.2014 31.12.2015

nesplněno

splně no s vě cno u
1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k
publika čním výstupům
splně no s vě cno u
1.3.2014 31.12.2014 výhra do u k
publika čním výstupům

1.3.2014 31.12.2014 splněno bez výhrad
splně no s vě cno u

1.3.2013 31.12.2014 výhra do u k
publika čním výstupům

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu
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Fakulta informatiky a statistiky
Finanční prostředky, určené na účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum, na Fakultě
informatiky a statistiky sloužily zejména širšímu zapojení studentů doktorského studia do vědecké
práce fakulty. Představovaly tak nástroj pro vytváření podmínek k vědecké práci jak mladých
akademických pracovníků, tak i doktorandů fakulty. Výběr projektů, podporovaných z účelové
podpory byl podroben pečlivému výběru, kde hlavní úlohu hrála zejména aktuálnost nabídnutých
témat výzkumu, spojených s výstupy určenými k publikaci. V roce 2014 bylo z prostředků FIS
podpořeno celkem 16 projektů. Jeden z nich byl zaměřen na podporu organizace konferencí, zejména
těch, kterých se účastní mladí vědečtí pracovníci a doktorandi FIS. Z prostředků účelové podpory na
specifický výzkum bylo podpořeno v rámci tohoto projektu celkem šest konferencí (3 z nich jsou
indexované v CPCI seznamu Thomson Reuters), na nich bylo celkem 39 publikací doktorandů.
Konference plošně podporovaly činnost doktorandů jak kvantitativních metod (3 konference konference RELIK, MSED a MME), tak i informatiky (2 konference – konference IDIMT a
Systémové přístupy). Den doktorandů FIS byla konference společná pro všechny obory doktorského
studia FIS a jí se zúčastnilo celkem 24 doktorandů, z toho 13 příspěvků bylo z oblasti kvantitativních
metod a 11 příspěvků bylo z oblasti Aplikované informatiky. V lednu roku 2015 byla do portfolia
databáze Thomson Reuters zařazena za rok 2014 konference IDIMT. Ostatní konference zatím
zahrnuty k indexaci nejsou.
Obhájené a rozpracované disertační práce jsou následující:
Disertační práce (obhájené):
• Ing. Milan Bouda, Ph.D.
o Bayesian Estimation of DSGE Models
• Ing. Václav Školuda, Ph.D.
o Komparatívna analýza europskych krajín prostredníctvom CGE modelu a analýza
citlivosti získaných výsledkov
Disertační práce (rozpracované):
• Ing. Borovička, Mgr. Cíchová Králová, Ing. et Ing. Doležel, Ing. Dudáš, Ing. Jašek, Ing. Karel,
Mgr. Ing. Marcinko, Ing. Mittner, Mgr. Odintsov, Ing. Skočdopolová, Mgr. Ing. Smutný, Mgr.
Soldatyuk, Ing. Šperková, Ing. Tománek, Ing. et Ing. Vojíř, Ing. Zeman,

Přehled počtu projektů:
16 projektů
•
•
•

3 jednoleté
5 dvouletých pokračujících, 1 tříletý pokračující
7 dvouletých končících

Další oblast studentské práce, která byla podpořena z těchto prostředků, byla publikační
činnost ve formě příspěvků na konferencích nebo v recenzovaných časopisech.
Nárůst kvality publikační činnosti se projevil i nárůstem publikací doktorandů a mladých
vědeckých pracovníků na konferencích, které jsou evidovány v databázi publikační činnosti
VŠE.
Následující Tabulka 1 ukazuje četnost jednotlivých výstupů souhrnně za FIS v roce 2014.
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Tabulka 1: Přehled výstupů z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za rok 2014
Druh výstupu
Časopisy s IF
Recenzované časopisy
Příspěvky na konferencích
Uspořádání konferencí
Podpořené disertační práce
Podpořené diplomové práce

Publikováno
6
20
122
6
2

Předáno do tisku
8
7
2

Dokončováno
5
1

16
2

Přehled četnosti publikací a výstupů po jednotlivých projektech je pak dále uveden v Příloze 1.
Nasazení prostředků pro účelovou podporu specifického vysokoškolského výzkumu významně
rozšířilo možnosti mladých pracovníků FIS v jejich zapojení se do vědecké práce jak v tuzemsku, tak
i na mezinárodní úrovni.

15

Fakulta informatiky a statistiky – tabulka
Evidenční číslo
projektu*

F4/18/2014
F4/24/2014
F4/58/2014
F4/68/2014
F4/131/2014
F4/20/2013
F4/34/2014
F4/104/2014

Název projektu

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další
faktory ovlivňující řízení marketingu
Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR
a komparace s vybranými ekonomikami EU

Navrhovatel

Počet členů
řešitelského
týmu**

Mgr. Ing. Zdeněk Smutný

14

11

169,27

114,6

260,14

1.3.2014

31.12.2015

prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.

11

7

34

34

92,16

1.3.2014

31.12.2015

6

4

117,56

72

288,01

1.3.2014

31.12.2015

4

3

71,9

51,8

240,35

1.3.2014

31.12.2015

Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace Mgr. Nataliya Soldatyuk
Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí
populace
Ing. Jana Langhamrová
Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu Bc. Ing. Soňa Karkošková
Výzkum faktorů ovlivňujících uplatnění
asociačních pravidel v praxi
Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.
Vizualizace dat sémantického w ebu s využitím
struktury ontologických schémat
Ing. Marek Dudáš

3

Způsobilé
osobní
náklady na
projekt***

2

82,06

Osobní náklady Způsobilé
studentů
náklady
(včetně
projektu ***
stipendií) ***

70

157,69

Datum
zahájení
projektu

1.3.2014

7

5

260,5

160

382

1.3.2013

6

4

224,32

160

346,26

1.3.2014

4

2

72,08

56

149,51

1.3.2014

Datum
ukončení
projektu

31.12.2015

Hodnocení
výsledků
řešení
projektu****
schváleno
pokračování
schváleno
pokračování
schváleno
pokračování
schváleno
pokračování
nesplněno

schváleno
31.12.2015 pokračování
splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2014 výhrad

Mgr. Ing. Tomáš Marcinko

5

4

127,16

95

242,78

1.3.2014

31.12.2014

F4/5/2013

Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod
Důsledky porušení předpokladů klasických
statistických metod a možnosti využití
alternatívních statistických technik
v ekonomických aplikacích
Zlepšování procesů vývoje softw aru a řízení
kvality softw aru pro zajištění
konkurenceschopnosti firem

doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

6

5

94,4

85

197,51

1.3.2013

31.12.2014

F4/8/2013

Konference FIS 2013- 2014

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

25

16

184,78

121,8

379,04

1.3.2013

splněno bez
31.12.2014 výhrad

4

2

67,8

41

158,59

1.3.2013

12

6

117,56

72

293,6

1.3.2013

F4/128/2014

F4/9/2013
F4/11/2013
F4/18/2013

Ing. Marina Stecenková

Počet
studentů v
řešitelském
tým u

splněno bez
výhrad

Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední
dekády ve světle výsledků SLDB 2011
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Optimalizační modely v ekonomickém
rozhodování
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc.,
MBA

4

2

96,8

70

185,65

1.3.2013

F4/19/2013

Využití DSGE modelů v národních účtech
Rovnováha v ekonomických systémech modely a analýzy

7

4

104,2

64

316,94

1.3.2013

F4/24/2013

Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR

Ing. Petra Dotlačilová

3

2

57,1

37

128,59

1.3.2013

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu
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splněno bez
výhrad

splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2014 výhrad

Způsobilé
Náklady
náklady
2016 projektu předpoklad
2015
292,84
200
303,01
224,95
0
358,24

Národohospodářská fakulta
V roce 2014 bylo na Národohospodářské fakultě VŠE řešeno celkem 19 projektů za podpory
finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Třináct z nich bylo Grantovou
radou fakulty vyhodnoceno s výsledkem splněno bez výhrad, jeden byl hodnocen jako
splněný s věcnou výhradou k publikačním výstupům a u pěti projektů bylo schváleno
pokračování v roce 2015.
Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů
magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci
specifického výzkumu za rok 2014 prozatím následující výstupy:
druh výstupu
publikováno předáno do tisku dokončováno
2
0
0
monografie
6
1
0
příspěvek v monografii
5
5
8
článek v časopise s IF
19
4
5
článek v recenzovaném časopise
3
0
0
článek v nerecenzovaném časopise
30
1
1
příspěvky na konferencích
1
0
0
uspořádání konferencí
12
0
0
podpořené diplomové práce
3
4
7
podpořené disertační práce

Publikována byla řada výstupů, další publikační výstupy jsou ve fázi, kdy byly zaslány do
redakcí, prošly recenzním řízením nebo jsou v současné době v tisku.
Za podpory prostředků specifického vysokoškolského výzkumu vznikly 2 monografie:
Důchodová reforma a Praha 1 včera, dnes a zítra aneb Co se povedlo za čtyři roky. Byly
publikovány příspěvky v časopisech s impakt faktorem (např. Politická ekonomie,
Ekonomický časopis nebo Post-Communist Economies).
S využitím podpory byl ve dnech 10. - 12. prosince 2014 uspořádán II. ročník Konference
s názvem „Challenges of international migration II: Migration and Regional Developement in
Europe through the Eyes of young profesionals“. Jednacím jazykem byla angličtina. Místem
konání byl Evropský dům v Praze na adrese Jungmannova 745/24, Praha 1. Konference má
svou vlastní webovou prezentaci na adrese: http://challengesofmigration2014.com/. Do
přípravy konference byli zapojeni další mladí odborníci z českých univerzit. Současně také
pořadatelský tým využil nových médií a sociálních sítí a vytvořil stránku věnující se
konferenci také na facebook.com. Tento způsob komunikace se osvědčil mezi mladými
odborníky z různých koutů Evropské unie.
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Národohospodářská fakulta – tabulka
Evidenční
číslo
projek tu*

Název projektu

Navrhovatel

Hodnocení modelů politik rozvoje území

Ing. Jiří Louda

Ekonomický přístup k metodologii

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek,
Ph.D.

Analýza aktuálních otázek ekonomie a
politiky životního prostředí

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Jan Viktor Mládek a československá
ekonomická věda v exilu

doc. PhDr. Ing. Antonie
Doležalová, Ph.D.

Ekonomie luxusu (Economics of luxury)

Ing. Aleš Rod

Ing. Petr Kolařík

F5/11/2014

Podpora podnikatelských subjektů v České
republice ze strukturálních fondů Evropské
unie se zaměřením na OPPP a OPPI

F5/15/2014

Základní tendence ve vývoji sociální politiky
v letech 2000-2020.

doc. Ing. Magdalena Kotýnková,
CSc.
Ing. Karina Kubelková, MBA

F5/25/2014

Příjmová diferenciace a kvalita života v ČR
a jejich společenské dopady v kontextu
vyspělého světa

Ing. Pavel Potužák

F5/36/2014

Přirozená úroková míra a finanční stabilita:
Rakouský příspěvek k teorii optimálního
měnově-politického pravidla

F5/3/2012
F5/1/2013
F5/9/2013

F5/10/2013
F5/15/2013

Forw ard premia in electricity markets: an
experimental study
Jak pachatelé přestupků reagují na osobní
F5/61/2014 zkušenost s trestem?
Metodologické aspekty experimentální
F5/67/2014 ekonomie
Aktuální problémy modernizace veřejné
F5/70/2014 správy v ČR
Vliv finanční krize na paradigma
F5/76/2014 hospodářské politiky ČR
Faktory a vlivy ovlivňující politiku rozvoje
venkova EU v ČR na prahu programového
období 2014 – 2020: znalostní ekonomika,
multifunkční venkov vs. multifunkční
F5/86/2014 zemědělství
Metodologie ekonomie - rakouská
F5/88/2014 perspektiva u českých autorů
Mezinárodní hospodářské vztahy zemí
střední Evropy v první polovině dvacátého
F5/89/2014 století
Analýza potenciálu a obchodních vztahů
mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou
F5/108/2014 skupinou
F5/45/2014

II. ročník Mezinárodni konference: "Migrace
a regionální rozvoj v Evropě z perspektivy
F5/118/2014 mladých odborníků"

doc. Drs. Silvester van Koten,
Ph.D.
Mgr. Libor Dušek, Ph.D.
Ing. Helena Chytilová, Ph.D.,
M.A.
Ing. Jitka Pěkná
Ing. Zdeněk Pikhart

Počet členů
řeš itelského
tým u**

Počet
studentů v
řeš itelském
tým u

Způsobilé
os obní
nák lady na
projekt***

Osobní náklady Způsobilé
studentů
nák lady
(včetně
proje ktu ***
stipendií) ***

5

4

43,47

36,77

49,99

1.3.2012

6

4

188,67

117,54

230,00

1.3.2013

9

6

53,07

39,00

63,99

1.3.2013

4

3

43,40

30,00

60,13

1.3.2013

3

2

55,00

55,00

64,71

1.3.2013

Hodnocení Způsobilé
Náklady
výsledků
náklady
2016 řešení
projektu pře dpoklad
projektu****
2015
splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2014 výhrad
splněno bez
31.12.2015 výhrad
0
splněno s
věcnou
31.12.2014 výhradou
splněno bez
31.12.2014 výhrad

4

3

110,10

90,00

140,12

1.3.2014

31.12.2014

9

6

184,70

111,00

309,99

1.3.2014

schváleno
31.12.2015 pokračování

8

6

116,80

90,00

170,20

1.3.2014

31.12.2014

2

1

72,82

44,00

109,20

1.3.2014

31.12.2014

5

4

101,20

61,00

248,47

1.3.2014

3

2

59,90

36,18

123,41

1.3.2014

2

1

41,08

25,00

176,98

1.3.2014

5

3

50,77

31,90

68,86

1.3.2014

3

2

91,36

86,00

121,54

1.3.2014

Datum
zaháje ní
projek tu

Datum
ukončení
projektu

splněno bez
výhrad

splněno bez
výhrad
5

3

83,82

53,00

163,32

1.3.2014

31.12.2014

3

2

52,98

43,60

87,09

1.3.2014

splněno bez
31.12.2014 výhrad

9

5

209,51

127,50

446,48

1.3.2014

31.12.2014

5

3

71,50

43,00

84,12

1.3.2014

31.12.2014

5

4

50,70

44,00

87,00

1.3.2014

31.12.2014

Ing. Petr Chalupecký

Ing. Šárka Prát

Ing. Jacqueline Vochozková

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu
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220,00

splněno bez
výhrad

schváleno
31.12.2015 pokračování
schváleno
31.12.2015 pokračování
splněno bez
31.12.2014 výhrad
schváleno
31.12.2015 pokračování
schváleno
31.12.2015 pokračování

Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Ing. Jitka Melzochová

splněno bez
výhrad

splněno bez
výhrad
splněno bez
výhrad
splněno bez
výhrad

286,12
180,18

34.27
70,00

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Vědecko-výzkumné činnosti, které byly podpořeny z prostředků IGS VŠE v roce 2014 a zejména pak
výsledky dosažené v rámci těchto studentských projektů, byly ve většině případů zhodnoceny
prostřednictvím publikovaných časopiseckých a konferenčních příspěvků s aktivní účastí na
konferenci a otištěním ve sborníku.
Na FM bylo realizováno a prostřednictvím prostředků na specifický vysokoškolský výzkum
podpořeno 11 projektů (10 jednoletých a 1 dvouletý). Díky tomuto typu grantové soutěže lze ve větší
míře podněcovat publikační aktivity a tím samozřejmě i zvyšovat četnost hodnocených výstupů za
fakultu. V některých případech byly prostředky přidělené řešitelům na realizaci projektu zúročeny i v
kvalifikačních pracích studentů magisterského či doktorského studijního programu.
d) Řešitelé projektů IGS získali větší možnosti pro aktivní účast a prezentování výsledků projektů na
tuzemských a zejména zahraničních konferencích. Seznam prací podpořených IGA VŠE je uveden v
příloze na konci této zprávy. Vzniklo celkem 41 publikací z toho:
Časopisecké články………… 9 ( z toho 2 v tisku, z nich 1 s nenulovým IF)
Zahraniční konference……...10 (+ 2x abstrakt)
Konf. ČR s mez. Účastí ……19
Kapitola v knize …………… 1 (v tisku)
e) V návaznosti na realizaci projektů byly v průběhu roku 2014 předloženy a úspěšně obhájeny 2
doktorské práce a též 1 habilitační práce:
KRÁL, Pavel: Správa a řízení sportovních svazů v ČR. Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze.
Doktorská práce 2014.
LUŠTICKÝ, Martin: Strategický benchmarking plánování rozvoje cestovního ruchu. Fakulta managementu, Vysoká
škola ekonomická v Praze. Doktorská práce 2014.
KINCL, Tomáš. : Zákaznická spokojenost v online marketingové komunikaci. Fakulta managementu, Vysoká škola
ekonomická v Praze. Habilitační práce 2014.

V průběhu realizace projektu IGS 2014 byly obhájeny dvě diplomové práce, autorka jedné z nich po
úspěšném ukončení studia v magisterském programu na fakultě pokračuje ve studiu doktorském:
SIEGELOVÁ, Klára: Vývoj situace juniorů a seniorů v ČR. Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze.
Diplomová práce 2014. Vysoká škola ekonomická v Praze, FM v Jindřichově Hradci. Vedoucí práce: Jitka
Bartošová
SRBENÝ L., 2014: Management tvorby komunitních zahrad- sídliště Máj České Budějovice. Jindřichův Hradec,
2014. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, FM v Jindřichově Hradci. Vedoucí práce: Oldřich
Syrovátka.

Výsledků dosažených v rámci řešení projektů IGS FM VŠE bylo v mnoha případech využito i jako
dílčích cílů při zpracovávání disertačních prací našich doktorandů, a tedy i k výraznějšímu posunu v
jejich studiu a v úrovni jejich vědeckovýzkumné činnosti (Havlová L., Novák M., Král P., Luštický
M., Tripes S., Stejskal J a další).
Doktorandi I. Krejčová, D. Kandilaki, M. Novák a T. Vlček využili možnosti prezentovat výsledky
vědecké práce z doktorského studia a popř. výsledky dosažené v rámci řešení projektů IGS na interní
doktorské konferenci.
f) Student doktorského studia a řešitel projektu IGS v roce 2014 Ing. Michal Novák získal Cenu
Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské
techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky 2014
g) Formou studentského projektu byla opět i v roce 2014 realizována vědecká konference
doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků - 5th Scientific
Conference for Ph.D. Students & Young Researchers. Konference, která se uskutečnila v prostorách
Fakulty managementu v Jindřichově Hradci dne 5. 12. 2014, byla s mezinárodní účastí a jednacím
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jazykem byla výhradně angličtina. Výstupem byl elektronický sborník (Proceedings of the 5th
Scientific Conference for PhD. students and young researches 5 December 2014, Faculty of
Management Jindřichův Hradec, ISBN 978-80-245-2070-4 Oeconomica – Prague 2014 (CD).
Vědecký výbor v závěru konference vyhlásil nejlepší příspěvky studentů a doktorandů FM VŠE.
Ocenění spojené s finanční odměnou formou mimořádného stipendia získali Ing. Tomáš Vlček; Ing.
Daniela Kandilaki a Ing. Michal Novák.
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Fakulta managementu v Jindřichově Hradci – tabulka
Evidenční
číslo
projektu*

Název projektu

Socioekonomická situace vybraných
F6/30/2014 skupin obyvatelstva v zemích EU

Navrhovatel

doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.

Způsobilé
osobní
náklady na
projekt***

Osobní náklady Způsobilé
studentů
náklady
(včetně
projektu ***
stipendií) ***

3

0,00

0,00

87,00 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad

3

2

15,00

15,00

83,00 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad

2

1

10,00

10,00

65,00 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad

9

5

65,40

48,00

99,89 1.3.2013

31.12.2014 splněno bez výhrad

6

3

20,00

20,00

94,12 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad

2

1

10,00

10,00

76,47 1.3.2014

Ing. Miroslava Pucandlová

3

2

4,00

4,00

50,00 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad
splněno s věcnou
výhradou k publikačním
31.12.2014 výstupům

RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.

5

3

30,00

30,00

65,00 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad

Organizace vědecké konference na F6 Mgr. Irena Míková
Advertising Scheduling Patterns Dynamické modely masmediálního
F6/1/2014 plánování
Ing. Michal Novák
Optimalizace metod extrakce kontextu
F6/78/2014 multilinguálních textů
Ing. Jiří Přibil, Ph.D.

Ing. Stanislav Tripes

4

3

0,00

Využití přístupů k modelování závislostí
a vztahů mezi proměnnými pro podporu
F6/27/2014 manažerského rozhodování
4
2
20,00
Ing. Lucie Váchová
* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
***finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu
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4,00

95,00 1.3.2014

Datum
Hodnocení výsledků Způsobilé
Náklady
ukončení řešení projektu****
náklady
2016 projektu
projektu předpoklad
2015

5

F6/4/2013

4,00

Datum
zahájení
projektu

3

Jazykově nezávislá analýza sentimentu
F6/17/2014 s využitím globálního kontextu
doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Systémově dynamický model
F6/47/2014 sportovního prostředí

Počet
studentů v
řešitelském
týmu

4

Modely řízení výkonnosti ve vazbě na
F6/14/2014 zhodnocení finančního zdraví nemocnic Ing. Taťána Hajdíková
F6/50/2014 Metody oceňování hodnoty značky
Ing. Monika Harantová

Vliv rozpočtového určení daní na
F6/85/2014 hospodaření malých obcí
Management a ekonomika komunitních
F6/37/2014 zahrad

Počet členů
řešitelského
týmu**

31.12.2014 splněno bez výhrad

0,00

115,00 1.3.2014

splněno s věcnou
výhradou k publikačním
31.12.2014 výstupům

20,00

133,00 1.3.2014

31.12.2014 splněno bez výhrad

Mezifakultní projekty
Na mezifakultní projekty Interní grantové soutěže je na VŠE vyčleněno, v souladu s Pravidly
Interní grantové soutěže, 10 % dotace na specifický vysokoškolský výzkum. Výběr projektů
doporučených k financování je plně v kompetenci Grantové komise VŠE (fakultní projekty
vybírají Grantové rady fakult). Důvodem takového uspořádání Interní grantové soutěže byla
snaha podpořit spolupráci mezi jednotlivými ekonomickými obory, což napomáhá k nalézání
širších a významnějších vědeckých témat a k většímu úspěchu jak v publikační činnosti, tak i
při podávání dalších výzkumných projektů doma i v zahraničí. Na mezifakultním projektu se
musejí podílet alespoň dvě fakulty a téma projektu musí spojovat alespoň dvě různé
specializace.
V roce 2014 byly ve skupině mezifakultních projektů podpořeny 2 pokračující dvouleté
projekty a čtyři nové projekty.
V rámci kategorie mezifakultních projektů řešitelé publikovali 6 článků v recenzovaných
časopisech v zahraničí a v ČR (z toho 3 s nenulovým IF) a 13 příspěvků na mezinárodních
konferencích. Na základě podpory mezifakultních projektů byly rozpracovány tři disertační
práce. Jeden z článků byl oceněn 1. místem v rámci hodnocení publikační činnosti
fakulty.
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Mezifakultní projekty - tabulka
Evidenční číslo
projektu*

MF/F3/4/2013

MF/F4/6/2013

MF/F5/49/2014
MF/F4/55/2014
MF/F4/74/2014

MF/F5/115/2014

Název projektu

Měření ekonomické efektivnosti oborů
agropotravinářského komplexu
s využitím indexů produktivity
Hodnocení výsledků metod shlukové
analýzy v ekonomických úlohách
Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60.
let a v reformním období 60. let na
pozadí dějin vysokoškolské výuky
ekonomických oborů ve střední Evropě
Analýza vlivu dotací na výkonnost
ekonomických subjektů
Inovace systému řízení digitální forenzní
laboratoře
Analýza efektivnosti firem
a podnikatelského prostředí v Latinské
Americe

Navrhovatel

Počet členů
řešitelského
tým u**

Počet
studentů v
řešitelském
tým u

Způsobilé
osobní
náklady na
projekt***

Osobní náklady Způsobilé
Datum
studentů
náklady
zahájení
(včetně
projektu *** projektu
stipendií) ***

Datum
ukončení
projektu

Hodnocení výsledků
řešení projektu****

Způsobilé Náklady 2016 náklady předpoklad
projektu
2015

Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

9

6

74,45

45,3

231,44

Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

6

4

64,12

40

172,21

1.3.2013 31.12.2014 splněno bez výhrad
splněno s věcnou
výhradou k publikačním
1.3.2013 31.12.2014 výstupům

16

8

400,8

240

732,71

1.3.2014 31.12.2015 schváleno pokračování

732,71

5

3

210,4

130

424

1.3.2014 31.12.2015 schváleno pokračování

405,18

Ing. Jaromír Veber, Ph.D.

6

4

120,2

80

206,24

1.3.2014 31.12.2015 schváleno pokračování

221,41

Ing. Lourdes Gabriela Daza
Aramayo, Ph.D.

8

5

122,92

76

271,27

1.3.2014 31.12.2015 schváleno pokračování

271,27

doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan,
Ph.D.
doc. Ing. Jakub Fischer,
Ph.D.

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
** - celkový počet členů řešitelského týmu
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2014 v tis. Kč
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz Ukončení projektu

23

