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Výkaz 
 

 
 
 

Vysoká škola

Podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum poskytnutá v r. 2015  (SVV) 

Prostředky ve fondu účelově určených 
prostředků k 1. 1. 2015 (FÚUP)

Zdroje celkem

z FÚUP
Kč % Kč

Studentské projekty 19 364 997,00 91,32 141 586,00
Studentské vědecké konference 1 281 250,00 6,04 0,00
Organizace studentské grantové soutěže 529 925,00 2,50 0,00

Celkem 21 176 172,00 99,86 141 586,00

Z podpory SVV 2015 %
                                  převedeno do FÚUP 0,14
                                  vráceno poskytovateli 0,00

Nečerpané prostředky z předchozích let
Převedeno v r. 2015
Stav k 31. 12. 2015

Jméno:
Pracovní zařazení:

Telefon:
E-mail:

Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

0,00
29 000,00
29 000,00

Vypracoval/a:

3.   P Ř E V O D   D O   F Ú U P   A   V R A T K A   (Kč)

29 000,00

Vysoká škola ekonomická v Praze

21 205 172,00

141 586,00

21 346 758,00

z podpory SVV 2015
Čerpání podle zdroje

1.  Z D R O J E    (Kč)

2.   Ú H R A D A   Z P Ů S O B I L Ý C H   N Á K L A D Ů    (Kč)

224095790
susan@vse.cz

0,00

Položka

Kč

4.   S T A V   F Ú U P   (Kč)

Martina Sušánková

vedoucí OVV
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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 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, možnost účasti na mezinárodních konferencích, což podporuje 
internacionalizaci doktorského studia. Studentská vědecká činnost přinesla i významné 
zvýšení publikační činnosti zejména v odborných časopisech a ve sbornících z konferencí.  

V roce 2015 byl jako v předchozích letech 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 ke dni 
4. 3. 2016 a budou předkládány fakultami jako výsledky účelové podpory na vysokoškolský 
specifický výzkum do databáze IS VaVaI je 719, z toho 12 odborných knih, 11 kapitol v 
knize, 37 článků v impaktovaných časopisech evidovaných ve WoS, 36 článků v 
časopisech evidovaných ve SCOPUS a 39 v databázi ERIH, 55 článků v ostatních 
recenzovaných časopisech, 81 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi 
Thomson Reuters, 12 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi SCOPUS a 271 
příspěvků na ostatních mezinárodních konferencích.  
 
S využitím podpory specifického vysokoškolského výzkumu bylo podpořeno 24 disertačních 
prací a 45 diplomových prací.  
 
Jako excelentní práce fakulty uvedly např. nominaci článku na IARS Youth Research Award 
2015, obdržení Ceny rektora za publikační činnost, získání zahraničního grantu z Visegrad 
Fond.  

Celkem fakulty s využitím podpory specifického výzkumu konaly 12 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/zasady-studentske-grantove-souteze-platne-pro-projekty-
zahajene-od-r-2015-2/ 
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Fakulta financí a účetnictví  
 
Projekty financované z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděné 
v roce 2015 pokračovaly v již schválených plánech řešení a zároveň bylo vyhodnoceno plnění 
pokračujících a ukončených projektů. Všechny hodnocené projekty podle závěrů Grantové 
rady fakulty 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 2015 konstatovala, že řešení projektů 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 
v částečném spoluautorství publikováno nebo vytvořeno k publikaci 105 příspěvků a prací 
v následující struktuře: 
 
• 7 článků v časopisech s impakt faktorem 

(Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Ekonomický časopis,  Technological and 

Economic Development of Economy, Agricultural Economics, Academica Turistica) 
 
• 32 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)) 
 
• 24 příspěvků ve sbornících sledovaných v CPCI a ve Scopusu 

(Proceeding of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspests of Public 

Finance 2014, IDIMT-2014 (Networking Societies – Cooperation and Conflict), International 

Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences) 
 
• 33 příspěvků na významných mezinárodních konferencích 

 
• vědecká konference a studentská sekce pořádané fakultou za podpory projektů IGA 

(The 16th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, University 

of Economics, Prague, 20th International Conference Theoretical and Practical Aspests of 

Public Finance 2015) 
 
• 5 diplomových a 4 disertační práce studentů zapojených do projektů IGA 
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Fakulta financí a účetnictví – tabulka 
 
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů
F1/87/2014 Chování cen investičních a úvěrových instrumentů 1.3.2014 29.2.2016 130 040 106 030 100 000 8 6

F1/23/2015 Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů 1.3.2015 28.2.2017 429 650 210 200 170 000 8 6

F1/31/2015
Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního 

vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování 

prostupnosti s terciárním vzděláváním 

1.3.2015 28.2.2018

150 000 74 780 45 300 12 7

F1/56/2014 Teorie očekávání v oceňování podniku 1.3.2014  29.2.2016 90 590 0 0 2 1

F1/84/2015
Teorie zastoupení v souvislosti s fúzemi a akvizicemi, prvotními veřejnými 

nabídkami a insolvenčním řízením 1.3.2015 29.2.2016 238 470 121 900 75 000 5 3

F1/83/2014 Metody řízení zisku a jejich aplikace v evropském prostředí  1.3.2014 29.2.2016 179 503 65 080 49 000 5 3

F1/1/2015
16. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí 

a účetnictví VŠE v Praze  1.3.2015  29.2.2016 320 190 81 160 49 000 13 11

F1/33/2015
Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské legislativě z 

pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na vzdělávání v oblasti 

auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na auditorském trhu)  1.3.2015 28.2.2018 238 260 97 520 60 000 8 5

F1/100/2014
Analýza způsobů řešení oddlužení fyzických osob ve vazbě na jednotlivé 

skupiny věřitelů podle regionů v ČR 1.3.2014 28.2.2017 120 000 36 000 36 000 8 6

F1/47/2015
Relevance účetních informací na konsolidovaném základu v podnikatelském 

i veřejném sektoru  1.3.2015 28.2.2017 237 290 126 900 80 000 9 6

F1/5/2014 Finanční a hospodářský cyklus 1.3.2014 28.2.2017 470 000 359 000 225 000 18 12

F1/42/2014 Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností 1.3.2014 29.2.2016 150 000 101 200 61 000 9 6

F1/13/2015 Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby  1.3.2015 28.2.2017 226 020 130 120 79 200 7 5

F1/57/2014 Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů 1.3.2014  29.2.2016 120 000 101 994 61 800 11 9

F1/2/2013 Veřejné finance ve vyspělých zemích  1.3.2013  29.2.2016 450 000 225 100 138 000 30 19

F1/79/2015 Studentské části a aktivity konference TPAVF 1.3.2015 28.2.2017 69 860 24 380 15 000 2 1

F1/62/2014 Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob 1.3.2014 29.2.2016 57 580 39 378 23 700 3 2

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola Ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu
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Fakulta mezinárodních vztahů 
 
V roce 2015 bylo na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE s podporou finančních prostředků na 
specifický výzkum řešeno celkem 16 projektů. Z toho 7 projektů (včetně jednoho projektu 
organizace mezinárodní konference) bylo ukončeno s hodnocením „splněno bez výhrad“ a 9 
projektů bylo schváleno k pokračování (z toho 4 schváleny bez změny rozpočtu, 4 se 
snížením rozpočtu a 1 se zvýšením rozpočtu). Řešitelské týmy složené z akademických 
pracovníků, studentů doktorských studijních programů a studentů magisterských studijních 
programů vytvořily/publikovaly v rámci specifického výzkumu za rok 2015 následující 
výstupy: 
1) množství publikačních výstupů v rámci IGS za rok 2015  

• monografie (učebnice) - 2 
• články v časopise s nenulovým impakt faktorem – 2 
• články v časopise v databázi SCOPUS - 9 
• články v časopise v databázi ERIH+ - 4 
• články v časopise ze seznamu RVVI - 15 
• články recenzované - 10 
• příspěvky ve sborníku v databázi CPCI - 5 
• příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí - 32 

2) množství diplomových a disertačních prací, které vznikly s podporou IGS v roce 2015: 
• diplomové práce - 8 
• disertační práce - 2 

3) příklady excelence dosažené s využitím podpory IGS v roce 2015: 

• Získány dva vědecké projekty Mezinárodního Visegrádského fondu: 
o "Mutual relations between the Republic of Korea and V4 Countries in Trade and 

Investment" (řešitel: M. Jiránková, další členové týmu P. Hnát, I. Bolotov, O. Sankot) 
o "How to Benefir from Global Value Chains? - Implications for V4 Countries" (řešitel J. 

Antal, další členové týmu T. De Castro, J. Vlčková). 

• Nominace IARS International Institute na IARS Youth Research Award 2015: 
o Jan Husák: Policy analysis of the European Union´s Structured Dialogue with Youth 

and Youth Organisations. 

• 3. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci vypracovanou ve spolupráci s konkrétní 
firmou 

o Walowa Zuzana – Hotel společnosti Akciový pivovar Dalešice, a.s. a vliv segmentace 
hostů na jeho návštěvnost. 

4) údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory IGS v roce 

2015: 

• International Academic Conference: „The EU Enlargement Policy – Possibilities and 

Frontiers“, November 12, 2015, Prague 
o  sborník: ANTAL, Jarolím (ed.): The EU Enlargement Policy: Possibilities and Frontiers. 

1 vyd., 12.11.2016. Praha: Nakladatelství Oeconomica. 2015 . s. 80 

• 19th International Conference of Young Scholars: „Europe Inspiring“, April 24, 2015 

Prague 
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Fakulta mezinárodních vztahů – tabulka 
 
 
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů
F2/15/2013 Vliv ekonomického rozvoje Číny na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony 1.3.2013 29.2.2016 411760 213043 130000 7 5

F2/7/2014 Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize 1.3.2014 28.2.2017 567890 281220 170000 18 16

F2/21/2014 Analýza systému nakládání s textilním odpadem z domácností v České republice 1.3.2014 29.2.2016 100000 31000 21620 2 1

F2/26/2014 Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí 1.3.2014 29.2.2016 176760 73400 60000 4 3

F2/52/2014 Terminologie pracovního práva a práva sociálního zabezpečení ve francouzštině 1.3.2014 29.2.2016 226870 127838 80000 7 4

F2/112/2014

Možnosti a způsoby optimalizace hospodářského výsledku v oblasti ubytovacích služeb 

pomocí revenue managementu 1.3.2014 29.2.2016 55000 25360 20000 5 4

F2/130/2014 Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu k podnikání 1.3.2014 29.2.2016 757650 504000 370000 20 15

F2/10/2015 Konference mladých badatelů 2015, 2016 1.3.2015 28.2.2017 150000 100728 61530 12 6

F2/12/2015 Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje 1.3.2015 28.2.2017 180000 68360 63000 5 4

F2/32/2015 Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení "černé internacionály" 1.3.2015 28.2.2017 247290 160200 120000 7 6

F2/53/2015

Bezpečnostní prostředí v evropském prostoru 25 let po skončení studené války: Pohled 

z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU 1.3.2015 28.2.2017 327320 248216 151200 8 7

F2/64/2015

(Neo)korporativistická (struktura) reprezentace zájmů v českém politickém systému 

a společnosti 1.3.2015 28.2.2017 150000 133603 86803 4 2

F2/65/2015

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie 

vybraných států BRICS 1.3.2015 28.2.2017 150000 74882 45000 3 2

F2/73/2015 Konference: The EU Enlargement Policy - Possibilities and Frontiers 1.3.2015 29.2.2016 80000 41910 26500 3 2

F2/93/2015 Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky 1.3.2015 28.2.2017 120000 96491 70000 3 2

F2/94/2015

Analýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich 

podporu 1.3.2015 28.2.2017 129610 45817 40550 3 2

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu
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Fakulta podnikohospodářská 
 

Následující hodnocení vychází z dat, která byla dostupná v databázi publikační činnosti a 
v systému ISIS VŠE ke dni 28. 2. 2016. 

V roce 2015 bylo na Fakultě podnikohospodářské (FPH) řešeno 7 ročních projektů, 2 
projekty víceleté z r. 2014 a 7 projektů dvouletých, které pokračují dále do r. 2016. Všechny 
projekty byly fakultní grantovou komisí posuzovány dne 18.9.2015 v rámci průběžného 
hodnocení a následně projekty prošly 9. 2. 2016 závěrečným hodnocením. Závěrečné zprávy 
jsou u všech projektů dostupné v rámci ISIS VŠE. Z uvedených projektů bylo k 9. 2. 2016 
podle systému ISIS ukončeno s výsledkem splněno nebo splněno s výhradou 13 projektů, 
v roce 2016 pokračuje po úspěšné obhajobě prvního roku řešení 7 dvouletých projektů. Dále 
byla s podporou prostředků IGA uspořádána jedna konference. 
 
• Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu  

Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 20. 2. 2015 na jednotlivých projektech 
specifického výzkumu „IGA VŠE“ celkem 45 položek. V rámci dodávek do RIV šlo o 4 
články v časopisech registrovaných v databázi Scopus, 4 články v databázi ERIH, 4 články 
v recenzovaných časopisech ze seznamu RVVI, 2 články v jiných recenzovaných časopisech, 
10 příspěvků ve sbornících z konferencí sledovaných v Conference Proceedings Citation 
Index (vč. MSED), 19 příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí. V průběhu 
roku 2015 lze očekávat zařazení ještě dalších příspěvků, nejen MSED, CPCI. Dále je značné 
množství dalších článků v probíhajícím recenzním řízení, a to vč. čtyřech článků v recenzním 
řízení do impaktovaných časopisů a je možné očekávat jejich vydání v letech 2016-17. 
Souhrnně je možné konstatovat, že IGA má velký význam pro rozvoj publikační činnosti 
v oblasti specifického výzkumu a v porovnání s rokem 2014 došlo ke zřetelnému zlepšení. 

 
• Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V návaznosti na projekt Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov č. F3/20/2012, 
který byl řešen v roce 2012 a 2013, byla v březnu 2015 úspěšně obhájena doktorská disertační 
práce Elišky Novotné s názvem Analýza vlivu autentičnosti na úspěšnost leaderů. 

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 lednu 2015 úspěšně obhájena doktorská disertační práce Aleše 
Kubíčka s názvem Vliv struktury a diverzity správních orgánů na výsledek primární emise 
akcií.  

V návaznosti na projekt Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení 
nabídek ve veřejných zakázkách č. F3/129/2014, který byl řešen v roce 2014, byla v červnu 
2015 úspěšně obhájena doktorská disertační práce Lucie Vrbové s názvem Aplikace principů 
vícekriteriálního rozhodování při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách.  
 

Všechny 3 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 let 2016-2017.  
 
• Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V roce 2015 se na projektech IGA podílelo celkem 5 studentů navazujícího magisterského 
studia. V roce 2015 obhájili své diplomové práce 3 studenti navazujícího magisterského 
studia, kteří se podíleli na řešení projektů IGA. 
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• Studentské vědecké konference, které byly realizovány s podporou prostředků na 

SVVŠ 
Podpora IGA byla využita na zapojení studentů do organizace konference 9th International 
Days of Statistics and Economics, která je již čtyři roky indexována v Conference 
Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters. Konference se uskutečnila ve 
dnech 10.-12.9.2015 v Praze.  
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Fakulta podnikohospodářská – tabulka 
 
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů
F3/55/2015 Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví 1.3.2015 28.2.2017 235 600 70 800 50 800 5 3

F3/26/2015 Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha 

a oportunismus                        1.3.2015 28.2.2017

379 290 259 400 212 500 4 3

F3/44/2015 Pořádání konference: 9th International Days of Statistics and 

Economics 1.3.2015 29.2.2016

150 260 40 720 30 000 5 4

F3/2/2014 Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve 

vybraných zemích EU a Číně 1.3.2014 29.2.2016

302 510 67 100 40 300 5 4

F3/71/2015 Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie                                    

1.3.2015 28.2.2017

233 000 117 950 87 130 3 2

F3/38/2015 Ekonomika muzeí a měření jejich výkonnosti                                                                    1.3.2015 29.2.2016 209 520 73 090 55 000 6 3

F3/80/2014 Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce a pracovní 

produktivitu                     1.3.2014 29.2.2016

174 940 66 700 60 000 3 2

F3/22/2015 Faktory rozhodující o volbě přepravních a zasilatelských služeb                                      1.3.2015 29.2.2016 249 200 84 820 54 000 5 3

F3/49/2015 Ověření pozitivního dopadu inovací na prosperitu podniku                                                  1.3.2015 29.2.2016 190 090 55 740 33 920 4 3

F3/29/2015 Insolvence společností s virtuálními sídly                                                                         1.3.2015 28.2.2017 243 000 121 000 87 500 4 2

F3/66/2015 Analýza uplatnění systému safe harbour při stanovení 

převodních cen                              1.3.2015 29.2.2016

151 190 61 000 47 600 4 2

F3/35/2015 Měření a hodnocení výkonů logistického systému za účelem 

jeho udržitelného zlepšování 1.3.2015 28.2.2017

245 070 147 720 137 000 6 3

F3/41/2015 Racionalita českého spotřebitele                                                                                     1.3.2015 29.2.2016 186 940 83 900 70 500 5 3

F3/95/2015 Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti 

jejich dalšího rozvoje 1.3.2015 29.2.2016

110 000 52 500 40 440 4 2

F3/19/2015 Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, 

literatury, výtvarného umění a filmu 1.3.2015 28.2.2017

206 820 66 800 40 000 4 2

F3/34/2015 Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na 

finanční ukazatele firmy 1.3.2015 28.2.2017

150 940 60 800 34 000 4 2

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu
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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 k zajištění širšího 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 2015 bylo z prostředků FIS podpořeno celkem 17 projektů. 
Jeden z nich byl zaměřen na podporu organizace konferencí, zejména těch, kterých se účastní 
mladí vědečtí pracovníci a doktorandi FIS a jejichž výsledky jsou potom indexovány 
v prestižních databázích. 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 a jedna z nich je indexovaná i v databázi Scopus), na nich bylo 
celkem 43 publikací doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 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 10 doktorandů, z toho 3 příspěvky byly z oblasti 
kvantitativních metod a 7 příspěvků bylo z oblasti Aplikované informatiky. V lednu roku 
2016 byla do portfolia databáze Thomson Reuters zařazena za rok 2015 konference IDIMT 
(do databáze Scopus byla zařazena již v prosinci roku 2015). Ostatní konference zatím 
zahrnuty k indexaci nejsou, ale byly zaslány k posouzení. 
Obhájené a rozpracované disertační práce jsou následující: 
Disertační práce (obhájené): 

• Ing. Adam Borovička, Ph.D.  
o Vytváření investičního portfolia podílových fondů pomocí fuzzy metod 

vícekriteriálního rozhodování  

• Ing. Marika Dror, Ph.D. 
o Forecasting of exchange rates 

• Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.  
o Modely cílového programování: teorie, aplikace, softwarová podpora 

 
Disertační práce (rozpracované):  

• Ing. Böhmová, Ing. Čabla, Ing. Dudáš, Ing. Jašek, Ing. Juříček, Ing. Karel, Ing. Kobzareva, 
Ing. Novák, Mgr. Odintsov, Ing. Potančok, Mgr. Říhová, Mgr. Ing. Smutný, Mgr. Soldatyuk, 
Ing. Šafr, Ing. Šperková, RNDr. Ing. Tichá, Ing. Vencovský, Ing. et Ing. Vojíř  

 
Přehled počtu projektů: 
17 projektů  

• 4 jednoleté  
• 8 dvouletých pokračujících 
• 4 dvouleté končící, 1 tříletý končící 

 
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. 
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Tabulka 1: Přehled výstupů z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za 
rok 2015 
Druh výstupu Publikováno Předáno do tisku Dokončováno 
Časopisy s IF 1 6 18 
Recenzované časopisy 12 3 6 
Příspěvky na konferencích  101 4 6 
Uspořádání konferencí 6 0 0 
Podpořené disertační práce 3 0 18 
Podpořené diplomové práce 3 0 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. 
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Fakulta informatiky a statistiky – tabulka 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů

F4/46/2015
Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových 

měr v české koruně
1.3.2015 29.2.2016 147740 105540 97500 4 2

F4/61/2015 Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení 1.3.2015 29.2.2016 162410 66390 66390 5 4

F4/87/2015 Doba nezaměstnanosti po krizi 1.3.2015 29.2.2016 214280 73140 45000 5 3

F4/90/2015
Generování stylových variant sémantických datových 

schémat s využitím generalizované vizualizace dat
1.3.2015 29.2.2016 448920 321580 205000 8 4

F4/18/2014
Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory 

ovlivňující řízení marketingu
1.3.2014 29.2.2016

292840 159210 117000 17 13

F4/24/2014
Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace 

s vybranými ekonomikami EU
1.3.2014 29.2.2016

200000 116540 75000 10 6

F4/58/2014 Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace 1.3.2014 29.2.2016
318010 117560 72000 8 6

F4/68/2014 Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace 1.3.2014 29.2.2016
224950 71900 51800 4 3

F4/20/2013
Výzkum faktorů ovlivňujících uplatnění asociačních 

pravidel v praxi
1.3.2013 29.2.2016

358240 251500 151000 7 5

F4/6/2015 Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti 1.3.2015 28.2.2017
192240 133400 120000 4 3

F4/17/2015 HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010 1.3.2015 28.2.2017
162120 76800 50000 4 2

F4/21/2015 Konference FIS 2015 - 2016 1.3.2015 28.2.2017
402380 206200 135000 24 15

F4/39/2015 Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení 1.3.2015 28.2.2017
175000 78400 65000 4 3

F4/54/2015 Soft metody pro ekonomickou analýzu 1.3.2015 28.2.2017
334840 114560 69000 10 6

F4/62/2015 Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání 1.3.2015 28.2.2017
300800 89480 60000 10 7

F4/76/2015
Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění 

odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí
1.3.2015 28.2.2017

144870 73400 60000 3 2

F4/99/2015
Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím 

analýzy nestrukturovaných dat
1.3.2015 28.2.2017

136980 89180 66400 9 6

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu
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Národohospodářská fakulta 
 
 
 
V roce 2015 bylo na Národohospodářské fakultě VŠE řešeno celkem 19 projektů za podpory 
finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Čtrnáct z nich bylo Grantovou 
radou fakulty vyhodnoceno s výsledkem splněno bez výhrad. Pokračující projekt Ing. 
Kusalové, který byl původně plánován s dobou řešení na 2 roky, byl na základě rozhodnutí 
samotné řešitelky, ukončen již po prvním roce, neboť cíle projektu byly splněny a také byl 
vyhodnocen jako „splněno bez výhrad“. U čtyř projektů bylo schváleno pokračování v roce 
2016. 
 
Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů 
magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci 
specifického výzkumu za rok 2015 prozatím následující výstupy:  
 
druh výstupu publikováno předáno do tisku dokončováno 
monografie 3 0 1 
příspěvek v monografii 1 1 0 
článek v časopise s IF 10 6 10 
článek v časopise (Scopus, ERIH) 4 0 0 
článek v recenzovaném časopise 18 0 0 
článek v nerecenzovaném časopise 2 0 0 
příspěvky ve sborníku z 
konference s mezinárodní účastí 
(Web of Knowledge - CPCI) 2 0 0 
příspěvky na konferencích 27 2 6 
uspořádání konferencí  0 0 0 
podpořené diplomové práce 21 0 1 
podpořené disertační práce 9 4 5 

 
 
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 3 monografie: Five 

Crises of the European Integration Process, Role státu v krizových obdobích v první polovině 

20. století a Spisová služba. Byly publikovány příspěvky v časopisech s impakt faktorem 
(např. Politická ekonomie, Health Economics nebo Post-Communist Economies).
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Národohospodářská fakulta – tabulka 
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů
F5/15/2014 Základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000 - 2020 1.3.2014 29.2.2016 220 000 77 320 46 500 13 7
F5/76/2014 Vliv finanční krize na paradigma hospodářské politiky ČR 1.3.2014 29.2.2016 70 000 58 560 57 220 3 2
F5/45/2014 Forward premia in electricity markets: an experimental study 1.3.2014 29.2.2016 286 120 101 200 61 000 4 3
F5/61/2014 Jak pachatelé přestupků reagují na osobní zkušenost s trestem? 1.3.2014 29.2.2016 180 190 87 160 55 000 4 3
F5/70/2014 Aktuální problémy modernizace veřejné správy v ČR 1.3.2014 29.2.2016 34 270 26 414 16 900 5 3
F5/27/2015 Ekonomie a etika 1.3.2015 29.2.2016 92 940 22 000 22 000 2 1
F5/67/2015 Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století 1.3.2015 29.2.2016 509 750 262 520 158 000 8 6
F5/2/2015 Evropská integrace z pohledu veřejné volby 1.3.2015 28.2.2017 188 270 154 443 96 220 6 4

F5/58/2015

Hospodářsko-sociální vývoj v zemích Evropské unie v uplynulých 
dvou dekádách: teoretické a praktické aspekty 1.3.2015 29.2.2016 220 120 132 260 80 000 11 8

F5/9/2015

Netradiční měnová politika a její interakce s fiskální a 
makroobezřetnostní politikou v kontextu finanční krize 1.3.2015 28.2.2017 100 000 84 250 82 910 5 4

F5/75/2015 Asset markets under stress 1.3.2015 29.2.2016 168 270 51 150 31 050 4 2
F5/68/2015 Defensive Medicine in Public Healthcare Systems 1.3.2015 28.2.2017 223 340 94 840 60 000 5 4

F5/83/2015

Determinismus, path-dependence a měnová politika v 
postkeynesovské ekonomii 1.3.2015 29.2.2016 62 200 16 900 10 200 3 2

F5/37/2015 Metodologické úvahy o externí validitě experimentálních procedur 1.3.2015 29.2.2016 62 200 13 019 8 999 2 1
F5/43/2015 Hayekovo-Taylorovo pravidlo 1.3.2015 29.2.2016 70 260 37 720 27 000 2 1

F5/3/2015

Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické 
konsekvence a hospodářsko politická doporučení 1.3.2015 28.2.2017 109 080 66 220 66 220 7 5

F5/36/2015 Hodnocení faktorů dynamiky územního rozvoje 1.3.2015 29.2.2016 129 950 70 460 45 000 5 3

F5/69/2015

Social Inequality and migration and its impact on property prices in 
the city of Prague 1.3.2015 29.2.2016 105 000 55 440 34 000 3 2

F5/72/2015 Návrh metodiky pro hodnocení udržitelnosti obcí, měst a regionů 1.3.2015 29.2.2016 75 150 38 880 29 500 5 3

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta 

Doba řešení projektu

Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu



 18

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
Na FM bylo realizováno a prostřednictvím prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 
podpořeno 10 projektů (9 jednoletých a 1 dvouletý).  

 
 

• údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému 

výzkumu, vývoje a inovací 

Řešitelé a jejich týmy díky financování z projektů IGS získali další možnosti na podporu svých 
vědeckovýzkumných aktivit, jejichž výsledky pak bylo možné publikovat v časopisech, či prezentovat 
na tuzemských a zahraničních konferencích. V rámci projektů IGS v roce 2015 vzniklo celkem 27 
publikací z toho: 

o Časopisecké články (zahraniční recenzované)     3   (1 indexován ve Scopus) 
o Zahraniční konference        13   
o Konf. ČR s mez. účastí      10   
o Kapitola v knize             1   
 

• údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory 

V návaznosti na realizaci projektů IGS byly v průběhu roku 2015 předloženy k obhajobě 2 disertační 
práce, z nichž jedna již byla úspěšně obhájena: 
HAŠKOVÁ, Simona: Manažerské propočty z hlediska logiky, analytické mikroekonomie a dalších 
teoretických disciplin. Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze. Doktorská práce 
2015. (školitel prof. Radim Jiroušek, DrSc.) 
MUSIL, Martin: Hodnocení udržitelného rozvoje cestovního ruchu v malém otevřeném území 
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze. Doktorská práce 2015 (školitelka doc. Ing. 
Eva Cudlínová, CSc.). 
 
V průběhu realizace projektu IGS 2015 byly obhájeny čtyři diplomové práce studentů magisterského 
studia, kteří byli zároveň i členy řešitelských týmů projektů IGS: 
ROLL, Jan. Analýza marketingové komunikace telekomunikačních společností na českém 
masmediálním trhu.2015 Vedoucí práce Ing. Michal Novák. 
KRÁSNÝ, Daniel. Aplikace metod internetového marketingu a jejich vliv na návštěvnost webu 
HradecŽije.cz. 2015. Vedoucí práce Ing. Michal Novák. 
SRERES Csaba Využití simulačních modelů při podpoře manažerského rozhodování 2015. Vedoucí 
práce prof. RNDr. Jan Černý, DrSc. 
ONDOKOVÁ Štěpánka - Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic. 2015. Vedoucí práce Ing. Taťána 
Hajdíková. 
 
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 (např. Novák M., Tripes S., Stejskal J., 
Svoboda P., Harantová M., Hajdíková T.a další).  
 
• příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce) 

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2015 – článek – 1. místo 
Komárková, L.;  Lešetický, O.  Hajdíková T.: Corporate governance in Czech hospitals after the 

transformatio. Elsevier – Health Policy, 2015, IF 1,907 ISSN: 0168-8510 

 
• údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory 

Formou studentského projektu byla opět i v roce 2015 realizována vědecká konference doktorandů, 
studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků - 6th Scientific Conference for Ph.D. 
Students & Young Researchers. Doktorandi Harantová M., Kunkela J., Jankůj M., Stejskal J.,  Musil 
M., Šíšová V.,  Lžičař P.,  Hajdíková T. využili možnosti prezentovat výsledky vědecké práce z 
doktorského studia a popř. výsledky dosažené v rámci řešení projektů IGS na této doktorské 
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konferenci. 
Konference, která se uskutečnila v prostorách Fakulty managementu v Jindřichově Hradci dne 

30.10.2015, byla s mezinárodní účastí a jednacím jazykem byla výhradně angličtina. Výstupem byl 
elektronický sborník (Proceedings of the 5th Scientific Conference for PhD. students and young 
researches 30 October 2015, Faculty of Management Jindřichův Hradec, ISBN 978-80-245-2115-2 
Oeconomica – Prague 2015 (CD). Vědecký výbor v závěru konference vyhlásil nejlepší příspěvky 
studentů a doktorandů FM VŠE. Ocenění spojené s finanční odměnou formou mimořádného stipendia 
získali tito doktorandi MUDr. Josef Kunkela - 1.místo; Ing. Miroslav Jankůj a Ing. Jakub Stejskal - 
studenti se dělili o 2.-3. místo. 
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Fakulta managementu v Jindřichově Hradci – tabulka 
   
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů
F6/15/2015 Analýza hospodaření nemocnic ve vybraných státech Evropy 1.3.2015 29.2.2016 94 000                      15 000           15 000               5 3

F6/57/2015 Přístup firem ke značce jako nehmotnému aktivu 1.3.2015 29.2.2016 105 000                    37 000           37 000               3 2

F6/89/2015 Adaptivní přístup jako alternativa Bayesovské statistiky: 

aplikace přístupu „case-based reasoning“ v manažerských 

propočtech založených na podmíněné pravděpodobnosti 1.3.2015 29.2.2016 97 000                      10 000           10 000               3 2

F6/59/2015 Jazykově nezávislá analýza sentimentu s využitím globálního 

kontextu II 1.3.2015 29.2.2016 76 000                      9 350             9 350                  3 2

F6/18/2015 Organizace vědecké konference na F6 1.3.2015 28.2.2017 108 560                    66 080           50 000               8 4

F6/70/2015 Návrh metodiky hodnocení politiky cestovního ruchu na 

regionální úrovni 1.3.2015 29.2.2016 168 000                    41 000           41 000               4 3

F6/88/2015 Advertising Scheduling Patterns - Dynamické modely 

masmediálního plánování II 1.3.2015 29.2.2016 156 000                    40 000           40 000               8 4

F6/100/2015 Využití metod extrakce kontextu dokumentů v manažerském 

rozhodování 1.3.2015 29.2.2016 69 000                      16 650           16 650               2 1

F6/45/2015 Kvalita VŠ - percepce, management 1.3.2015 29.2.2016 84 000                      20 000           20 000               3 2

F6/91/2015 Rozvoj přístupů k podpoře manažerského rozhodování 

založených na modelování závislostních struktur a vztahů mezi 

proměnnými 1.3.2015 29.2.2016 131 000                    29 350           29 350               5 3

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu
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Mezifakultní projekty 

Na mezifakultní projekty Interní grantové soutěže bylo každoročně 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). V roce 2015 se Grantová komise 
rozhodla nevyhlašovat možnost podávání přihlášek v rámci mezifakultních projektů pro další 
roky. V tomto roce byly tedy ve skupině mezifakultních projektů podpořeny pouze 4 
pokračující projekty přijaté v roce 2014.  

V rámci kategorie mezifakultních projektů řešitelé publikovali 3 články v recenzovaných 
časopisech v zahraničí a v ČR a 3 příspěvky ve sbornících. Na základě podpory 
mezifakultních projektů byla zpracována 1 disertační a 1 diplomová práce.  
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Mezifakultní projekty - tabulka 
 
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem

z toho na 

studenty
celkem

z toho 

studentů

MF/F5/49/2014

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 1.3.2014 29.2.2016 732710 460399 299600 15 9

MF/F4/55/2014 Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů 1.3.2014 29.2.2016 424180 210400 130000 5 3

MF/F4/74/2014 Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře 1.3.2014 29.2.2016 221410 120200 80000 6 4

MF/F5/115/2014

Analýza efektivnosti firem a podnikatelského prostředí 

v Latinské Americe 1.3.2014 29.2.2016 271270 123155 76000 7 5

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2015

Vysoká škola ekonomická v Praze, mezifakultní projekty

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2015 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 

2015 (Kč)
Počet členů řeš. týmu

 


