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Souhrnná informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
 

 

Celková přidělená podpora na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2011 

činila ………………………………………………….………18 479 000 Kč 

 
 

1. Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo využito na úhradu 

způsobilých nákladů studentských projektů…………………....….....16 999 174,81 Kč  

 

2. Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo využito na úhradu 

způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých 

konferencí………………………………………………………….………..979 840 Kč 

 

3. Z přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum bylo využito na úhradu 

způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové 

soutěže………………………………………………………...…………….455 800 Kč 

 

4. Převedeno do fondu účelově určených prostředků.…………..……….…..44 185,19 Kč 

 

Vrácené nevyužité finanční prostředky celkem…………………..……………………0 Kč 
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Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE 
 
Prostředky specifického vysokoškolského výzkum (SVV) ve formě účelové podpory 
věnované plně na Interní grantovou soutěž umožnily v daleko větší míře, než tomu bylo 
dosud, zapojit doktorandy a studenty magisterského studia do vědecké práce kateder a fakult. 
Studenti jsou tak nejen rovnoprávnými členy řešitelského týmu, ale mohou být i vedoucím 
řešitelem, což napomáhá rozvoji smyslu pro týmovou vědeckou práci. Dalším přínosem je 
orientace na konkrétní výzkumné problémy. Do výzkumné činnosti na fakultách se tak 
zapojilo mnohem více studentů, což přineslo i významné zvýšení jejich publikační činnosti 
zejména v odborných časopisech a ve sbornících z konferencí. Prostředky SVV rovněž 
umožnily účast studentů na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a pořízení 
odborné literatury. Účast na vědeckých konferencích je základem získávání odborných 
kontaktů nutných pro navázání či prohloubení spolupráce zejména se zahraničními 
výzkumnými pracovišti. Finanční prostředky, které byly získány v rámci SVV, rovněž 
umožnily podstatným způsobem internacionalizovat doktorský studijní program, 
uskutečňovaný na fakultách.  

V roce 2011 zvláště oceňujeme vyšší počet článků v impaktovaných časopisech a v 
recenzovaných časopisech v ČR a v zahraničí. Nejvíce se na článcích v impaktovaných 
časopisech, na příspěvcích ve sbornících registrovaných v databázi Thomson Reuters a na 
článcích v recenzovaných časopisech podílela Fakulta informatiky a statistiky. 

Souhrnný počet výsledků, které jsou předkládány fakultami jako výsledky účelové 
podpory na vysokoškolský specifický výzkum do databáze IS VaVaI, je 641. Z toho 11 
odborných knih, 15 kapitol v knize, 15 článků v impaktovaných časopisech, 141 článků 
v recenzovaných časopisech, 9 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi 
Thomson Reuters, 321 ostatní příspěvků a 127 ostatních výstupů. Na základě této 
podpory bylo rozpracováno či obhájeno 14 disertačních prací a dále vzniklo a bylo 
obhájeno 28 diplomových prací. 
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Zásady studentské grantové soutěže 
 
Zásady studentské grantové soutěže na VŠE jsou zveřejněny na webové stránce školy:  
 
http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=4037 
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Fakulta financí a účetnictví 
 

Hlavní užitek studentských projektů zejména spočíval ve výrazném zlepšování podmínek pro 
výzkumnou činnost studentů doktorského studia a jejich školitelů. Při výběru nových projektů 
byla posuzována jejich vědecká hodnota včetně přínosů studentských projektů pro vědecký 
rozvoj fakulty, výzkumné předpoklady řešitelského týmu, adekvátnost finančních požadavků, 
kvalita a rozsah publikačních a konferenčních výstupů, přispívajících k rozvoji příslušné 
vědní disciplíny. Na základě zhodnocení výsledků studentské soutěže v roce 2011 (průběžné 
zprávy a závěrečné zprávy) Grantová rada fakulty financí a účetnictví konstatovala, že řešení 
studentských projektů výrazně přispělo k rozvoji výzkumné činnosti fakulty, a to zejména ve 
formě zlepšení kvalitativní úrovně publikační činnosti. Jednalo se zejména o publikační 
výstupy studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků v časopisech, 
které jsou uvedeny v Seznamu recenzovaných periodik /86 příspěvků v časopisech jako např.  
„Politická ekonomie“, „Prague Economic Papers“, „Český finanční a účetní časopis“, 
„European Financial and Accounting Journal“, „Oceňování“, „Odhadce a oceňování 
majetku“, Media4u Magazine a dále příspěvků ve sbornících z konferencí s mezinárodní 
účastí např. „The 12th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and 
Accounting“, „Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie“, „Performance 
Management: Where to Look for Competitive Advantage?“ a „Teoretické a praktické aspekty 
veřejných financí“/ 

Finanční prostředky, které byly získány v rámci účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum, rovněž vytvořily podmínky pro další internacionalizaci doktorského 
studijního programu, uskutečňovaného na fakultě. Studenti, zapojení do řešení studentských 
projektů, se zúčastnili na prestižních finančních nebo účetních konferencích, které byly 
pořádány v zahraničí. Jednalo se o následující studenty doktorského studijního programu:  

Ing. Michal Svoboda  - Economics & Management 2011, Ukrajina 

Jana Roe, CPA – Economics & Management 2011, Ukrajina 

Ing. MarianaValášková – Economics & Management 2011, Ukrajina 

Ing. Gabriela Ďurianová - Economics & Management 2011, Ukrajina 

Ing. Savina Finardi - Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities 
and Challenges,  Tallinn, Estonsko 

Ing. Tatiana Škerlíková - Global Conference on Business and Finance Proceedings, San Jose, 
Kostarika 

Ing. David Procházka - Accounting and Management Information Systems. Bukurešť, 
Rumunsko 

V rámci řešení studentských projektů byla náležitá pozornost věnována i zkvalitňování 
kvalifikačních prací. Některé práce byly dokonce zpracovány jako integrální součást řešených 
studentských projektů. Jednalo se o 2 diplomové práce Štěpánky Udatné - Účetnictví státu 
České republiky a Jana Novotného - Vykazování finančních derivátů dle IFRS.  
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Fakulta financí a účetnictví - tabulka 
 
Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F1/3/2010 

Tvorba podpůrných počítačových 
aplikací pro účetní praxi se 
zaměřením na IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. 6 4 78,8 48,0 149,9 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/4/2010 Oceňování specifických podniků Ing. Markéta Hejduková 3 2 65,7 52,4 90,0 31.12.2011 
splněno bez 
výhrad 

F1/8/2010 
Chování investičních instrumentů 
v kontextu finančních krizí Ing. David Havlíček 6 4 192,0 125,0 360,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/10/2010 
Měnové a regulatorní aspekty 
nestability finančních trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. 12 7 318,3 191,0 517,9 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/16/2010 

Dopady investování suverénních 
fondů na světovou alokaci 
majetku doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. 5 3 72,8 46,0 129,7 31.12.2011 nesplněno 

F1/20/2010 
Kvalita veřejných financí a 
funkční klasifikace výdajů prof. Ing. Vratislav Izák, CSc. 4 3 98,2 66,0 179,6 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/21/2010 
Úloha účetních informací 
v měření finanční výkonnosti Ing. Zbyněk Halíř 2 1 60,6 40,5 80,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/23/2010 

Koncepce konsolidace účetních 
výkazů účetních jednotek 
veřejného sektoru pro účetní 
výkazy za Českou republiku a 
forma jejich prezentace 
uživatelům Ing. Michal Svoboda 5 3 53,4 40,0 118,9 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/24/2010 
Výnosové křivky a vývoj 
ekonomiky PhDr. Petr Jablonský 3 2 62,0 62,0 130,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/30/2010 

Vliv daňových a výdajových 
nástrojů na mikroekonomickou a 
makroekonomickou efektivnost doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 21 15 344,6 220,0 450,0 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F1/34/2010 

Cost contribution arrangements 
ve finančím řízení v podmínkách 
České republiky Ing. Tomáš Brabenec 3 2 41,7 35,0 89,4 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/1/2011 
Otevřenost a srozumitelnost 
státního rozpočtu Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. 3 2 51,1 31,0 102,5 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 
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Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F1/2/2011 

Náklady reorganizace (dle 
Insolvenčního zákona v ČR) 
a způsoby jejich snižováni v ČR Ing. Tatiana Škerlíková 2 1 38,4 25,0 79,8 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/5/2011 

Analýza vztahů mezi ziskovostí 
zákazníků a jejich přínosem 
k finanční pozici podniku Ing. Artur Rutkouski 2 1 55,1 35,0 83,8 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F1/9/2011 

Systém měření a řízení 
výkonnosti podniku a jeho vazba 
na systém odměňování 
a motivace pracovníků Ing. Petr Petera 4 2 84,5 51,0 109,8 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F1/11/2011 

12. ročník konference studentů 
doktorského studia Fakulty 
financí a účetnictví VŠE v Praze Ing. David Procházka, Ph.D. 12 10 123,2 75,0 249,8 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/12/2011 
Konference TPAVF a workshop 
pro doktorandy VŠE Ing. Savina Finardi 3 2 36,7 30,0 49,7 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/14/2011 
Oceňování technologických 
podniků Ing. Pavel Tůma 2 1 67,4 54,0 80,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/15/2011 

Analýza dopadů komunikačních 
problémů na kvalitu účetního 
výkaznictví Jana Roe, CPA 7 5 78,8 52,0 199,9 31.12.2011 nesplněno 

F1/20/2011 
Empirický výzkum zveřejňování 
účetních závěrek v ČR Ing. Gabriela Ďurianová 5 4 56,1 36,0 119,7 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F1/22/2011 

Průzkum aktuálních souvislostí 
finančního výkaznictví 
neziskových organizací v ČR Ing. Miroslav Hálek 3 2 68,4 55,0 120,1 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 v tis. Kč    
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu 
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Fakulta mezinárodních vztahů 
V roce 2011 byla většina prostředků specifického výzkumu určena pro řešení deseti 
víceletých projektů a také k podpoře čtyř nových projektů, z toho dvou pro organizaci 
mezinárodní konference s účastí studentů. U jedenácti projektů skončilo řešení v roce 2011 
(deset z nich bylo GRF hodnoceno s výsledkem splněné – osm bez výhrad a dva s věcnou 
výhradou; jeden projekt bohužel vyhodnocený jako nesplněný). U tří projektů pokračuje 
řešení v roce 2012. 

Z hlediska výsledků vznikly v roce 2011 v rámci podpory specifického výzkumu na Fakultě 
mezinárodních vztahů publikace, které vstupují do databáze RIV v počtu 90 bodů (stav 
k 12. 3. 2012). Velké množství statí vzniklých v loňském roce je navíc v recenzním řízení 
odborných časopisů, před rozhodnutím redakčních rad, nebo je již „v tisku“. Proto lze 
očekávat, že počet publikačních výsledků bude v RIV nakonec vyšší. Mezi časopisy, v nichž 
vyšly či vyjdou články, patří především Cooperation and Conflict (časopis s impakt 
faktorem), Acta Oeconomica Pragensia (ČR), Central European Journal of International and 
Security Studies, Contemporary European Studies (ČR), International Journal of Social 
Sciences and Humanity Studies, Management & Gouvernance (FR), Mezinárodní vztahy 
(ČR), Politologický časopis (ČR), Obchodněprávní revue (ČR), Oceňování (ČR), Politické 
vedy (SR), Právo (ČR), Regionální studia (ČR), Současná Evropa (ČR), Studia commercialia 
Bratislavensia (SR), Veřejné zakázky a PPP projekty (ČR), Working Papers Fakulty 
mezinárodních vztahů (ČR). Většinou jde o časopisy uznávané v rámci Metodiky hodnocení 
výsledků výzkumných organizací schválené Vládou České republiky. Výsledky byly dále 
prezentovány ještě v odborných knihách (vzniklých pod vedením zkušených akademických 
pracovníků). 

Prostředky specifického výzkumu umožnily studentům vycestovat a prezentovat průběžné 
výsledky na kvalitních zahraničních konferencích, kde jejich autoři mohli být konfrontováni 
s výzkumem prováděným jejich zahraničními protějšky, např. na Mezinárodní konferenci 
CEEISA (Central and East European International Studies Association) v Istanbulu; 6. 
všeobecné konferenci ECPR (European Consortium for Political Research) v Reykjavíku; 
2011 Global Business Conference“ v Záhřebu; „Third Global International Studies 
Conference“ v Portu; „8th Annual International Conference on Small and Medium Sized 
Enterprises“ v Aténách; „11th Conference on International Business“ ve Vaasa; „Third 
Annual American Business Research Conference“ v New Yorku; VII. International 
Conference on Applied Business Research v Johor Bahru; „Spaces and Flows: 
An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies“ ve Florencii). 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 2011 tak bylo na FMV obhájeno 
pět diplomových prácí a tři doktorské disertační práce. Jedna další disertace je již dokončena a 
v blízké době se uskuteční její obhajoba. Z výše uvedených doktorských prácí byla jedna 
práce vybrána do užšího výběru v rámci Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou 
disertační práci FMV VŠE v Praze. 
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Fakulta mezinárodních vztahů – tabulka 
 
Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F2/3/2010 
Postavení České republiky jako 
země původu zboží a služeb Ing. Petr Král, Ph.D. 4 2 68,8 42,0 135,1 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/6/2010 

Evropská unie jako aktér v 
mezinárodních vztazích: Analýza 
čtyř typů aktérství Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. 7 6 275,2 171,0 471,7 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/10/2010 

Koncepce účinného finančního 
managementu hotelových a 
lázeňských zařízení (spa-
komplexů) Ing. Alexey Kondrashov 2 1 15,4 10,0 50,4 31.12.2011 nesplněno 

F2/13/2010 
Evropská terminologie v oblasti 
ekonomie a práva PhDr. Janka Priesolová, CSc. 7 4 51,1 31,0 82,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/15/2010 

Ekonomická rovnováha nových 
členských zemí EU v období krize 
aneb euro jako možný 
stabilizační prvek regionu? Ing. Radek Čajka 4 3 71,7 61,0 150,3 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/18/2010 Global politics in hard times Ing. Zuzana Zelenická 10 8 203,1 124,0 479,6 31.12.2011 

splněno s 
věcnou 
výhradou 

F2/19/2010 

Řešení dopadů finanční a 
ekonomické krize na vývozce v 
ČR Ing. Michal Nejedlý 4 3 126,8 100,0 227,5 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/24/2010 
Politiky EU: koncepty a proměny 
na pozadí Lisabonské smlouvy Ing. Josef Bič 11 8 360,7 220,0 719,6 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F2/30/2010 

Analýza nabídky potravin na 
českém trhu z pohledu 
celospolečenské odpovědnosti Ing. Alena Filipová, Ph.D. 10 6 193,6 140,0 234,1 31.12.2011 

splněno s 
věcnou 
výhradou 

F2/35/2010 

Postavení podnikatele a 
spotřebitele v současném právu 
ČR a EU doc. JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D. 21 16 373,7 300,0 533,3 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/1/2011 
Zásadní problémy mezinárodních 
vztahů očima mladých badatelů Mgr. Miroslav Klusák  18 16 100,3 86,9 161,4 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 
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Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F2/5/2011 

Význam finančních trhů pro 
mezinárodní podnikání 
v podmínkách globalizované 
světové ekonomiky Ing. Jiří Chaloupka  5 4 113,4 100,0 196,0 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F2/6/2011 
Konference: New Challenges for 
the European Union Ing. Josef Abrhám, Ph.D  3 2 59,8 49,1 103,3 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F2/12/2011 

Prezident a systém politických 
stran jako faktory (ne)stability 
režimů v Latinské Americe Mgr. Marta Školkayová  4 3 57,4 36,0 77,6 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

 
* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 v tis. Kč    
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu 
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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 8. 3. 2012. 

V roce 2011 bylo na FPH řešeno 14 ročních a 5 dvouletých projektů. Z toho bylo 
k 8. 3. 2012 podle systému ISIS úspěšně ukončeno 14 projektů, pokračují 4 dvouleté projekty, 
z toho 1 projekt byl zamítnut v pokračování z důvodu žádosti hlavního navrhovatele o 
přerušení doktorského studia. (Ing. Adam Novák, projekt 10/2011). V projektu č. F3/21/2011 
(Ing. Červenka) došlo k neschválenému přesunu mezi dvěma položkami (služby, mzdy) 
plánovaného rozpočtu. 

Pro rok 2011 přijala Rada IGA FPH pravidlo, podle něhož mohou být finančně podporovány 
výlučně projekty, na nichž se podílejí jako spoluřešitelé nejméně dva doktorandi. Pravidlo 
zajistilo, že žádný projekt nebyl v roce 2011 předčasně ukončen. 
 
Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu  
Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 8. 3. 2012 v položce „IGA VŠE – 
specifický výzkum“ celkem 58 položek. Rozhodující část (50 publikací) tvoří dodávky do 
databáze RIV. V rámci dodávek do RIV šlo o 2 knižní monografie – příspěvky, 3 články 
v recenzovaných časopisech ze seznamu RVVI 3, 11 článků v recenzovaných časopisech, 
1 příspěvek ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index, 29 
příspěvků ve sborníku z konference s mezinárodní účastí a 4 uspořádání workshopu. 

Mezi publikace nezařazené do RIV patří 8 zbývajících položek. Šlo o 3 abstrakty příspěvků 
na konferenci publikované ve sborníku, 1 poster na konferenci, 3 články v nerecenzovaných 
časopisech a o 1 další nespecifikovanou publikaci. 

S ohledem na skutečnost, že databáze publikační činnosti VŠE evidovala za předcházející rok 
2011 (ke dni 11. 3. 2011) v položce „IGA VŠE – specifický výzkum“ pouze 15 položek, jde o 
výrazný kvantitativní růst ve specifickém výzkumu na FPH. 

Po dvou letech existence má IGA velký význam pro rozvoj publikační činnosti v oblasti 
specifického výzkumu. To ilustruje i podíl publikací, které vznikly v rámci projektů IGA na 
celkovém počtu publikací specifického výzkumu zveřejněných v roce 2011. Na FPH bylo 
v rámci specifického výzkumu zveřejněno celkem 66 publikací, z toho v rámci IGA šlo 
o uvedených 58 publikací, tj. o 87,9 % všech položek specifického výzkumu. 

Dále bylo navíc odevzdáno do tisku a zatím nebylo publikováno (a tudíž se nemohlo v RIV 
v roce 2011 projevit) několik dalších publikací. Přitom, podle závěrečných zpráv některé 
z nich již byly přijaty ke zveřejnění. K nim patří např. právě dokončovaná knižní publikace 
Logistika v kapitole Štíhlá logistika autorů P. Jirsáka, M. Mervarta, M. Vinše a D. Holmana 
(projekt 21/2011), případová studie C. Lalonde a E. Jarošové Post-Merger Impacts Within a 
Health and Social Centre in Quebec. Organizational Behavior in Healthcare. CASE 
STUDIES, Jones Barlett Learning (projekt 34/2011) či článek V. Bicana Theory of Rogid 
Prices and the Language Market v Research Journal of Economics, Business and ICT, 
Volume 3, 2011. London ISSN 2045-3345. 
 
Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na specifický vysokoškolský 
výzkum 
Tři projekty vykazují přímou vazbu na disertační práce doktorandů – jde o projekty 9/2010, 
8/2011, a 20/2011. Nejbližší obhajoba doktorské práce, která souvisí s projektem IGA, je 
plánovaná na květen 2012 (Mgr. I. Descubes, projekt 20/2011). 
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Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na specifický vysokoškolský 
výzkum 
V souvislosti s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum byla rozpracována 
1 diplomová práce – jde o studenta navazujícího magisterského studia Juraje Garaje (projekt 
26/2011). 

V roce 2010 vykazovalo přímou vazbu na projekty 5 disertačních prací doktorandů a 4 
diplomové práce. Lze tudíž zaznamenat posun podpory IGA na FPH. IGA FPH více 
podpořila publikační činnost (a tím nepřímo kvalifikační práce) než bezprostředně samotné 
disertační či diplomové práce. 
 
Další příklady exelence dosažené s podporou prostředků na specifický vysokoškolský 
výzkum (např. oceněné práce) 
Výsledky projektů podporovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum byly 
dále propagovány v odborném tisku. V roce 2010 vyšly celkem 3 popularizační články, 
vesměs v oblasti logistiky (např. v rámci projektu 27/2011 byl článek L. Svobody Výstavba 
dálnice D3 pokračuje publikován ve Stavebních a investorských novinách 2011, roč. 18, č. 4, 
s. 30 – 31 ISSN 1804-2864). 

Řešitelé projektu 24/2011 dále sami zorganizovali čtyři workshopy. Na konferenci ECNSI, 
která se konala 10. - 12. 11. 2011 v chorvatském Záhřebu, byl příspěvek I. Descubes Car-
Sharing: What Are the Actionable Green Nudges in Urban Areas? oceněn cenou Best Paper 
Award. Příspěvek byl prezentován v rámci projektu 20/2011. 
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Fakulta podnikohospodářská – tabulka 
 
Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F3/19/2010 Kariérní vývoj žen po mateřské 
dovolené a rozvoj talentů v rámci 
managementu diverzity -- 
porovnání situace v Rakousku a v 
ČR 

Ing. Karina Ebhardt 3 2 44,08 28,0 149,5 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/1/2010 Řízení příjmových rizik v 
zemědělských podnicích s 
využitím klimatických derivátů 

Ing. Jindřich Špička 2 1 18,7 12,0 89,4 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/11/2010 
Analýza a návrh systému 
hodnocení a výběru dodavatelů 
veřejných zakázek 

Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 5 3 61,7 51,0 184,6 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/9/2010 Inovační aktivity jako faktor 
úspěchu malých a středních 
podniků 

Ing. Lukáš Procházka 2 1 75,7 65,0 151,5 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/32/2011 Analýza a hodnocení investičních 
projektů spolufinancovaných 
z evropských fondů 

Ing. Dagmar Čámská 4 2 73,4 60,0 274,2 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F3/37/2010 Řízení rizik a možnosti jejich 
mezipodnikového transferu 

Ing. Tomáš Horník 3 2 78,8 60,0 201,5 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/2/2011 Využití Webu 2.0 v propagaci 
sportu 

Mgr. Jiří Kotáb 3 2 64,1 48,0 191,5 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/8/2011 Vývoj měnových kurzů ve státech 
střední Evropy po roce 1989 

Ing. Petr Makovský 3 2 72,1 48,0 155,4 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/34/2011 Podmínky efektivního rozvoje 
dovedností pro týmovou práci 
a její vedení 

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, 
Ph.D. 

4 3 52,9 32,8 81,5 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/10/2011 Role středního managementu 
firmy v inovačním procesu 

Ing. Adam Novák 2 1 8,0 5,0 98,2 31.12.2012 Ukončen 
k 31.12.2011 
z osobních 
důvodů,1.rok 
řešení splněn 
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Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 
F3/12/2011 Vzdělání jako informace -- 

ekonomie informací na trhu práce 

Ing. Mgr. Vítězslav Bican 3 2 58,4 45,0 110,9 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/21/2011 Management znalostí Ing. Michal Červenka 3 2 23,6 5 124,2 31.12.2012 schváleno 
pokračování 
s výhradou k 
financování 

F3/22/2011 Regulace energetických firem 
v regionu střední Evropy 
a možnosti jejího zlepšení 

Ing. Et. Ing. Ondřej Machek 3 2 53,4 40,0 146,5 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F3/24/2011 Modelování a vizualizace 
podnikových procesů 

Ing. Miroslav Lorenc 4 2 81,8 50,0 218,2 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/20/2011 Hodnocení systému vyvážených 
ukazatelů výkonnosti podniku 
postavených na principu trojí 
zodpovědnosti 

Mgr. Irena Descubes 3 2 72,1 48,0 119,4 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/26/2011 
Aplikace nástrojů systémové 
dynamiky pro analýzu podniku 
a jeho výkonnosti 

Ing. Petr Vrbský 3 2 35,7 29,0 72,3 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/27/2011 
Aplikace nástrojů systémové 
dynamiky pro analýzu podniku 
a jeho výkonnosti 

Ing. Lukáš Svoboda, MBA 4 3 45,1 25,0 97,9 31.12.2011 splněno 
s výhradou k 
financování 

F3/29/2011 Metodiky animačních projektů 
v kultuře 

PhDr. Irena Tyslová 11 9 121,8 95,0 200,2 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F3/31/2011 Štíhlý logistický systém a měření 
jeho výkonnosti v podmínkách 2. 
dekády 21. století ve 
zpracovatelském průmyslu 

Ing. David Holman 4 3 55,4 34,0 144,3 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

 
* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 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 tedy účinný nástroj pro vytváření podmínek 
pro vědeckou 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 2011 bylo z prostředků FIS podpořeno celkem třináct projektů. Jeden 
z nich byl zaměřen na podporu organizace konferencí, zejména konferencích, kterých se 
účastní mladí vědečtí pracovníci a doktorandi FIS. Z tohoto prostředků účelové podpory na 
specifický výzkum bylo podpořeno celkem sedm konferencí (jedna z nich je indexována 
v CPCI seznamu Thompson Reuters), na nich bylo celkem 16 publikací doktorandů. 
Konference plošně podporovaly činnost doktorandů jak kvantitativních metod (3 konference), 
tak i informatiky (3 konference). Den doktorandů FIS byla konference společná pro všechny 
obory doktorského studia FIS. 

Z prostředků jsou podporovány závěrečné práce doktorského studia, které byly ukončeny 
v  roce 2011. Jedná se zejména o práce: 

• Ing. Löster – Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy - práce obhájena v červnu 
roku 2011 a patří mezi velmi dobré disertační práce.  

• Ing. Matuštík  – práce byla podpořena pracemi na projektu v roce 2010 Využití ICT 
nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků, kde byl 
odpovědným řešitelem projektu Ing. Oškrdal. Téma obhájené práce bylo Ubiquitous 
computing se zaměřením na bankovnictví a pojišťovnictví 

Kromě dokončených prací bylo též díky prostředkům projektů dosaženo posunu v řešení u 
následujících prací: 

• s podporou projektu došlo k výraznému posunu v disertační práci Ing. Vltavské 
"Odhady vícefaktorové produktivity", bude obhájena v roce 2012 a došlo ke 
zpracování části práce Ing. Hudrlíkové  "Mezinárodní statistické srovnávání: 
problémy a perspektivy", (projekt doc. Fischera) 

• dalším viditelným pokrokem ve zpracování disertační práce jsou výsledky Ing. 
Borovičky. (projekt prof. Fialy) 

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. 

Tabulka 1 Výstupů z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za rok 2011 
Druh výstupu Publikováno Předáno do tisku Dokončováno 
Časopisy s IF   5 2 1 
Recenzované časopisy 14 2 1 
Příspěvky na konferencích  59 0 0 
Uspořádání konferencí   7 0 0 
Podpořené disertační práce   2 0 2 
Podpořené diplomové práce   2 0 0 

 
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 
 

Eviden ční 
číslo 

projektu* 
Název projektu Navrhovatel 

Počet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F4/6/2011 
Měření přínosu ICT ke 
konkurenceschopnosti české 
ekonomiky 

Ing. Josef Hubáček 8 5 173,6 106,0 286,6 31.12.2012 schváleno 
pokračování  

F4/14/2011 Uspořádání konferencí FIS 2011 a 
2012 

prof. Ing. Petr Doucek, CSc. 24 12 132,3 80,0 324,6 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F4/16/2011 Modely operačního a finančního 
managementu 

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., 
MBA 

8 5 123,2 75,0 302,7 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F4/18/2011 Efektivita a optimalita v ekonomickém 
rozhodování: modelový přístup 

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. 12 7 117,6 72,0 299,6 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F4/19/2011 

Jednofaktorová a vícefaktorová 
produktivita v kontextu 
meziodvětvových tabulek a 
kompozitních indikátorů 

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 5 4 96,8 70,0 297,6 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F4/26/2011 
Lokální dobývání asociačních 
pravidel pomocí metody GUHA v 
prostředí cloud computingu 

Ing. Tomáš Kliegr 13 10 290,4 175,0 389,1 31.12.2012 schváleno 
pokračování 

F4/29/2011 
Analýza stárnutí obyvatelstva a 
dopad na trh práce a ekonomickou 
aktivitu 

Mgr. Ing. Martina Miskolczi, MBA 3 2 57,1 37,0 193,3 31.12.2012 schváleno 
pokračování 
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Eviden ční 
číslo 

projektu* 
Název projektu Navrhovatel 

Počet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F4/24/2010 

Analýza vývoje příjmových rozdělení 
v České republice od roku 1990 do 
období finanční krize a porovnání 
tohoto vývoje s vývojem rozdělení 
příjmů v období finanční krize - podle 
sociologických skupin, pohlaví, věku, 
vzdělání, oboru profese a krajů 

Ing. Diana Bílková, Dr. 4 2 68,8 42,0 186,1 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F4/5/2011 Pokročilé metody shlukové analýzy prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. 4 3 284,1 260,0 442,9 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

F4/10/2011 Sémantické propojování dat ve 
veřejné správě doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. 10 7 173,9 127,0 250,0 31.12.2011 splněno bez 

výhrad 

F4/11/2011 Analýza a predikce struktury 
ekonomicky aktivního obyvatelstva Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 3 2 96,8 70,0 147,0 31.12.2011 splněno bez 

výhrad 

F4/25/2011 Nové možnosti aplikace statistických 
metod pro potřeby pojišťoven Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. 4 3 151,3 150,0 289,0 31.12.2011 splněno bez 

výhrad 

F4/28/2011 Ukazatele trhu práce v době 
ekonomické krize 

Mgr. Ing. Martin Zelený, Ph.D. 3 2 38,0 30,0 172,6 31.12.2011 splněno bez 
výhrad 

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 v tis. Kč    
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu 
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Národohospodářská fakulta 
 
Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů 
magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci 
specifického výzkumu za rok 2011 prozatím 53 publikačních výstupů. Z toho 46 výsledků 
bude předloženo do RIVu. Jedná se např. o články v časopisech s impakt faktorem, 
v recenzovaných časopisech, příspěvky ve sbornících z konferencí a příspěvky 
v monografiích. Některé publikační výstupy jsou ve fázi, kdy byly zaslány do redakcí, prošly 
recenzním řízením nebo jsou v současné době v tisku.  

Články v časopisech s impakt faktorem: 

VOJÁČEK, Ondřej. K pojetí preferencí v ekonomickém myšlení. Politická ekonomie, 2011, 
roč. 59, č. 3, s. 345–358. ISSN 0032-3233.  

LOUŽEK, Marek. George Stigler – sto let od narození. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 
3, s. 407–424. ISSN 0032-3233.  

MUNZI, Tomáš, HLAVÁČ, Petr. Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční 
nerovnováhy. Politická ekonomie [online], 2011, roč. 59, č. 4, s. 435–453. ISSN 0032-3233. 
URL: http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=798.  

S podporou finančních prostředků vzniklo 13 diplomových prací, několik dalších teprve 
vzniká. Disertační práce vznikla jedna, zároveň výsledky získané v rámci projektů byly 
využity v částech 4 disertačních prací. 
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Národohospodářská fakulta - tabulka 
 
Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Po čet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F5/1/2010 

Metody víceúrovňové správy 
přírodních zdrojů a jejich 
využitelnost v podmínkách ČR Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 6 5 95,2 79,1 109,5 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/10/2010 

Změny v komunikaci ve veřejné 
správě v souvislosti s rozvojem e-
Governmentu 

doc. JUDr. Pavel Mates, 
CSc./Mgr. Tomáš Lechner 4 3 22,0 16,5 39,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/5/2010 

Analýza a modelování dopadů 
environmentální regulace na 
mikroekonomické úrovni 

doc. Ing. Petr Šauer, CSc./Ing. 
Ondřej Vojáček, Ph.D. 9 6 74,2 67,5 113,5 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F5/9/2010 

Reforma sociálních systémů jako 
nástroj odstranění sociálních pastí 
a nežádoucích motivačních 
stimulů prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 8 5 98,9 60,0 200,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F523/2010 

Analýza současných faktorů 
konkurenceschopnosti regionů 
České republiky v souvislostech 
dopadů hospodářské krize a 
možnosti využití příslušných 
nástrojů regionální politiky 

prof. RNDr. René Wokoun, 
CSc. 13 8 121,9 75,0 206,9 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/15/2010 

Experimentální ověření omezené 
racionality agentů v různých 
institucionálních prostředích Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D. 3 2 32,5 32,5 83,4 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/1/2011 
Důchodová reforma v České 
republice 

doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, 
Ph.D. 6 4 187,4 115,3 224,4 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

F5/10/2011 
Obohacení teorie jednání o nová 
témata Ing. Miroslav Svoboda 2 1 43,5 40,8 50,0 31.12.2011 

splněno s 
věcnou 
výhradou 

F5/11/2011 
Filosofické základy metodologie 
ekonomie Ing. Petr Špecián 5 4 73,4 64,0 95,4 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/15/2011 
Rozvoj konzumní společnosti v 
Evropě po druhé světové válce PhDr. Pavel Szobi 12 7 104,7 78,0 207,3 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 
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Eviden ční 
číslo 

projektu* 

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní náklady 
student ů (včetně 

stipendií) *** 

Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F5/17/2011 
Srovnání konkurenceschopnoti 
regionů Latinské Ameriky 

Ing. Lourdes Gabriela Daza 
Aramayo 5 3 87,9 60,7 101,1 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/18/2011 

Vhodnost teorie racionální volby 
pro studium sociálních jevů a její 
alternativy - aplikace na ekonomii 
náboženství Ing. Pavol Minárik 2 1 15,4 10,0 55,4 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/2/2011 

Analýza příčin komerční 
suburbanizace v podmínkách 
pražské aglomerace Ing. Nikola Krejčová 5 4 62,7 60,0 112,3 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/3/2011 
Změny ve spádovém území 
Vysoké školy ekonomické v Praze RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. 8 5 147,6 90,0 191,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/5/2011 Ekonomie a chování Ing. Marek Hudík 5 4 113,5 80,0 257,6 31.12.2011 
splněno bez 
výhrad 

F5/8/2011 
The Economic Burden of Physical 
Inactivity in the Czech Republic Ing. Kateřina Marešová 3 2 73,4 60,0 94,2 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F5/9/2011 

Trh práce z pohledu zvyšování 
jeho flexibility a vytváření rovných 
příležitostí pro muže a ženy 

doc. Ing. Magdalena 
Kotýnková, CSc. 7 5 74,5 45,0 129,9 31.12.2012 

schváleno 
pokračování 

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 v tis. Kč    
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu 
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Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
Vědecko-výzkumné činnosti, které byly podpořeny z prostředků IGS VŠE v roce 2011 a 
zejména pak výsledky dosažené v rámci těchto studentských projektů, byly ve většině případů 
zhodnoceny prostřednictvím publikovaných časopiseckých a konferenčních příspěvků.  

Na FM bylo realizováno a prostřednictvím prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 
podpořeno 8 projektů, z nichž některé konkrétní výstupy a podpořené vědeckovýzkumné 
aktivity jsou uvedeny níže. Rozhodně lze konstatovat, že grantová soutěž pomáhá ve větší 
míře podněcovat publikační aktivity a tím samozřejmě i zvyšovat četnost hodnocených 
výstupů. V mnoha případech byly prostředky přidělené řešitelům na realizaci projektu 
zúročeny i v kvalifikačních pracích studentů magisterského či doktorského studijního 
programu.  

V návaznosti na realizaci projektů byly dokončeny čtyři diplomové práce: 
a. Novotný Lukáš: Moderní přístupy v manažerské komunikaci 
b. Allouache Diana: Studie proveditelnosti PPP projektu 
Dvě níže uvedené práce navíc získaly ocenění v rámci Soutěže o nejlepší odbornou 
studentskou práci s družstevní tematikou vyhlašovanou každoročně Družstevní asociací 
ČR pro VŠ v České republice 
c. Váchová Lucie: Strategická analýza podniku  
d. Zelená Veronika: Analýza vybrané družstevní organizace z pohledu 

marketingového prostředí a komunikačního mixu 

Všichni výše zmínění studenti nejen že úspěšně obhájili zmíněné diplomové práce, ale na 
základě přijímacího řízení byli na fakultu přijati do doktorského studijního programu a 
pokračují zde ve studiu. 

Jak bylo již řečeno, výsledků dosažených v rámci projektů IGS FM VŠE bylo v mnoha 
případech využito i jako dílčích cílů při zpracovávání disertačních prací našich doktorandů. 
Tím došlo k výraznějšímu posunu v jejich studiu a v úrovni jejich vědeckovýzkumné činnosti. 
Jednalo se o tyto doktorandy Ing. Novák Michal, Ing. Jan Ornst, Ing. Ondřej Lešetický, kteří 
zapracovali vědecké výsledky dosažené v IGS do tezí disertační práce a prezentovali je 
v rámci interní doktorské konference V rámci projektu doc. Pirožka doktorandi úspěšně 
obhájili předložené teze disertačních prací s výsledky z IGS v rámci povinné Státní doktorské 
zkoušky. Jednalo se o tyto studenty: 

Ing. Vinšová, T.: Prvky organizační kultury jako klíčové nástroje řízení výkonu organizace - 
měření síly organizační kultury a jejího vlivu na výkonnost organizace  

Ing. Král, P.:  Správa a řízení sportovních organizací v České republice;  

Ing. Lešetický O: Procesní modely a měřítka kvality zdravotní péče 

Výsledky dosažené v rámci projektu IGS FM VŠE Ing. Bíny byly využity v jeho disertační 
práci, která byla obhájena v září 2011: 
Ing. Vladislav Bína, Ph.D. Mnoharozměrná pravděpodobnostní rozdělení: Struktura 
a učení  

Vedle toho řešitelé 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 26 prací, z toho 7 časopiseckých 
článků, 18 příspěvků na konferencích (z toho 15 zahraničních) a 1 konferenční sborník na 
CD. 
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Z prostředků projektů byly podpořeny (zcela nebo částečně) následující výjezdy členů 
řešitelského týmu: 

• BÍNA, Vladislav -  IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 
Crete, Greece, June 22-24, 2011,  

• BÍNA, Vladislav - 10th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization, Villa 
Mondragone, Frascati, Italy, June 14-16, 2011 

• PŘIBIL, Jiří, KINCL, Tomáš, BÍNA, Vladislav, NOVÁK, Michal - World Congress on Engineering and 
Computer Science 2011. San Francisco 19.10.2011 -- 21.10.2011 

• KINCL, T., ŠTRACH, P. - 42nd Annual Meeting of the Decision Sciences Institute, Atlanta: Decision 
Sciences Institute, November 19-21. Boston, MA, USA. Konference je registrována v databázi ISI Web 
of Science. 

• Kincl. T, Novák, M. -  17th International Business Information Management Association Conference 
IBIMA 2011, November 14-15, Milan, Italy. 

• JELÍNEK, Jiří a NOVOTNÝ, Lukáš. - 5th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and 
InformaticsOrlando, Florida, USA:  

• Ornst Jan -  International Conference On Applied Economics (ICOAE 2011), Perugia, Itálie 
• Ornst Jan - International Conference on Applied Business & Economics (ICABE 2011), Piraeus, Řecko 
• Ornst Jan - International Conference On Stategic Management (ISCM 2011), Phuket, Thajsko 
• Ornst Jan - 2nd International Conference on Business, Economics and Tourism (CBETM 2011), Dubai, 

UAE 
• Lešetický, O.- 8th CIRCLE International conference, Book of Abstracts, Dubrovnik, Croatia 27 - 29 

April, 2011  
• Lešetický, O., Kozlová, T, Vinšová, T.- 3rd Baltic Health Forum, Szczecin, Poland, 24-25. October 

2011. 

Velkým úspěchem je výsledek projektu Ing. Přibila, na jehož základě byl podán úspěšný 
návrh na projekt GAČR.  Týmu vedenému R.Jirouškem  (J.Přibil člen řešitelského týmu) 
byl udělen grant GAČR P403/12/2175 “Metody podpory manažerského rozhodování založené 
na analýze textových informačních zdrojů“, který bude rozvíjet problematiku v aplikační 
oblasti manažerského řízení podniku. Už z tohoto úspěchu je zřejmé, že výsledky 
dosahované v rámci projektů IGS FM mají své opodstatnění a nemalou hodnotu pro vědecký 
rozvoj doktorandů a pracovníků fakulty. 

Dále byla formou studentského projektu realizována "Vědecká konference doktorandů, 
studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků", která se uskutečnila dne 
25.11.2011 a výstupem z ní byl stejně jako v loňském roce elektronický sborník na CD 
s příspěvky zúčastněných. 

Vědecký výbor v závěru konference vyhlásil tři nejlepší příspěvky studentů a doktorandů FM 
VŠE. Ocenění spojené s finanční odměnou formou mimořádného stipendia získali doktorandi 
fakulty - Ing. Černohorský - 1.místo, Ing. Ornst - 2. místo, Ing. Novák - 3. místo.
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Fakulta managementu v Jindřichově Hradci - tabulka 
 

 
Eviden ční 
číslo 

projektu* 

 
Název projektu 

 
Navrhovatel 

 
Počet členů 
řešitelského 

týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

 
Osobní náklady 

student ů (včetně 
stipendií) *** 

 
Způsobilé   
náklady 

projektu *** 

 
Datum 

ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

F6/2/2011 
Organizace vědecké konference 
na F6 Mgr. Irena Míková 10 7 58,0 37,0 91,0 31.12.2012 

schváleno 
pokračování  

F6/4/2011 

Algoritmy pro učení 
kompozicionálních modelů 
a související třídy grafů Ing. Vladislav Bína 3 2 35,0 24,0 107,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F6/5/2011 
Hodnocení výsledků regionálního 
plánování v cestovním ruchu Ing. Martin Luštický 6 3 40,0 25,0 91,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F6/6/2011 

Metody automatizované extrakce 
kontextu z nestrukturovaných 
textů založené na statistických 
a základních lingvistických 
modelech. Ing. Jiří Přibil, Ph.D. 9 5 50,0 50,0 224,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F6/7/2011 
Modelování komunikačních 
potřeb manažera 

Ing. Jiří Jelínek, CSc./ Ing. 
Lukáš Novotný 4 2 15,0 10,0 63,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F6/8/2011 

Vybrané aplikace managementu 
ve vazbě na výkonnost 
organizace II doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. 5 4 0,0 0,0 154,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F6/9/2011 
Aplikace systémové dynamiky na 
oblast PPP projektů Ing. Jan Ornst 3 2 15,0 15,0 62,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

F6/12/2011 
Vzdělání jako univerzální hodnota 
napříč kulturami Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 2 1 12,0 12,0 77,0 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 v tis. Kč    
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu
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Mezifakultní projekty 
Pravidla Interní grantové soutěže stanovují, že kromě fakultních projektů, jejichž výběr je 
zcela v kompetenci Grantových rad fakult, existuje kategorie mezifakultních projektů, na 
které je vyčleněno 10 % dotace na specifický vysokoškolský výzkum a jejichž výběr je 
v kompetenci Grantové komise VŠE. Důvodem takového rozhodnutí byla snaha podpořit 
spolupráci mezi jednotlivými ekonomickými obory, což zejména doktorandům 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. 

Ve druhém ročníku nově organizovaní Interní grantové soutěže (v roce 2011) byly Grantovou 
komisí VŠE vybrány k financování tyto mezifakultní projekty: 

A. Dvouleté projekty (doba řešení 2011 – 2012):  

• Vliv implementace IFRS na prostorovou mobilitu kapitálu a práce, řešitel: Ing. David 
Procházka, Ph.D., 

• Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu, řešitel: Ing. 
Eva Pluskalová, 

• Odhad regionálních cenových hladin, řešitel: Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 

B. Jednoleté projekty (doba řešení 2011): 

• Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice, řešitel: Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 
 
C. Pokračování dvouletého projektu z roku 2010: 

• Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání, řešitel: doc. Ing. Jakub 
Fischer, Ph.D. 

Tyto projekty za rok 2011 vykázaly jako výstup (výsledky) celkem 22 publikací, které jsou 
evidovány v IS VaVaI a bylo do závěrečné fáze (před obhajobou) dopracována 1 disertační 
práce, která bude obhájena v roce 2012. 

Ad A. Dvouleté projekty byly na základě průběžné zprávy hodnoceny jako kladně (cíle pro 
první rok byly splněny) a bylo doporučeno financovat projekty i v roce 2011. Za rok 2011 
byly vytvořeny tyto publikační výstupy, které jsou evidovány v IS VaVaI: 

Vliv implementace IFRS na prostorovou mobilitu kapitálu a práce, řešitel: Ing. David 
Procházka, Ph.D. Za rok 2011 byly vytvořeny tyto publikační výstupy: 

PROCHÁZKA, D. - PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C.: The Theoretical Relationships among Foreign 
Direct Investments, Migration and IFRS Adoption. European Financial and Accounting Journal, 2011, roč. 6, 
č. 4, str. 85-100. ISSN 1802-2197. 

PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C.: Did the Recent Economic Crisis Impact Remittances? Evidence from 
Transition Countries. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 2011, Vol 3, No 2, s. 
127-136. ISSN: 1309-8063 (Online). 

PROCHÁZKA, D. - Procházková Ilinitchi, C.: The IFRS Adoption, Foreign Direct Investments and 
Migration: Mutual Interdependencies. Angers 17.11.2011 -- 19.11.2011. In: THOMAS, Gregoire, 
FLEAURANT, Cyril, PANAGOPOULOS, Thomas, CHEVASSUS-LOZZA, Emmanuele (ed.). Recent 
Researches in Economics and Management Transformation. Angers: WSEAS Press, 2011, s. 125--130. ISBN 
978-1-61804-053-4. 

PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, C.: Remittances Downturn As a Consequence of the Recent Economic 
Crisis: A Case Study of the Eastern Partnership Countries. Samos Island 30.06.2011 -- 02.07.2011. In: 
PRACHALIAS, Chrysovaladis (ed.). International Conference on Applied Financial Economics. 8th AFE 
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[CD-ROM]. Greece : National and Kapodistrian University of Athens, 2011, s. 320-328. ISBN 978-960-466-
086-5. ISSN 1792-3905. 

NOVÁKOVÁ, L.: Related Party Transactions. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 12th Annual Doctoral 
Conference of the Faculty of Finance and Accounting. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2011, s. 241--251. 
ISBN 978-80-245-1773-5. 
 

Srovnání ekonomického dopadu Číny na Latinskou Ameriku a Evropu, řešitel: Ing. Eva 
Pluskalová. Za rok 2011 byly vytvořeny tyto publikační výstupy, které jsou evidovány v IS 
VaVaI: 

ZAPLETAL, P. Arrival of Chinese Firms into European Union states: Role of central European countries as 
their manufacturing base. In VII. International Conference on Applied Business Research, November 28 - 
December 2, 2011. Johor Bahru, Malajsie: Mendel University of Brno, 2011. ISBN: 978-80-7375-557-7 

 

Odhad regionálních cenových hladin, řešitel: Ing. Petr Mazouch, Ph.D. . Za rok 2011 byly 
vytvořeny tyto publikační výstupy, které jsou evidovány v IS VaVaI: 

CADIL, Jan, MAZOUCH, Petr. PPS and EU Regional Price Level Problem. The Open Political Science 
Journal [online], 2011, roč. 4, č. 4, s. 1–5. ISSN 1874-9496. URL: 
http://www.benthamscience.com/open/topolisj/articles/V004/1TOPOLISJ.pdf. 

MUSIL, Petr, KRAMULOVÁ, Jana. Možnosti odhadu regionálního indexu spotřebitelských cen. Forum 
Statisticum Slovacum, 2011, roč. 7, č. 7, s. 157–162. ISSN 1336-7420. 

KRAMULOVÁ, Jana, FISCHER, Jakub. Satellite accounts in the Czech Republic: a history and 
perspectives. Radenci 07.11.2011 – 09.11.2011. In: Statistical Days – Statistični dnevi. [online] Ljubljana : 
Narodna in univerzitetna knjižnica, 2011, s. 1–10. ISBN 978-961-239-236-9. URL: 
http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Docs/Kramulova_Fischer-SATELLITE_ACCOUNTS-prispevek.pdf. 

 

Ad B. Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice, řešitel: Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. – 
projekt byl hodnocen s výhradou k publikačním výstupům. . Za rok 2011 byly vytvořeny tyto 
publikační výstupy, které jsou evidovány v IS VaVaI: 

PAVELKA, Tomáš, LÖSTER, Tomáš, MAKOVSKÝ, Petr, LANGHAMROVÁ, Jana. Dlouhodobá 
nezaměstnanost v České republice. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2011. 16 s. ISBN978-80-86175-76-8. 

PAVELKA, Tomáš, MAKOVSKÝ, Petr. Srovnání dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice 
a Slovensku. FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 2011, roč. 7, č. 7, s. 181-186. ISSN 1336-7420. 

LÖSTER, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jana. Analysis of Long-Term Unemployment in the Czech Republic. 
Praha 22.12.2011 -- 23.12.2011. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). International Days of 
Statistics and Economics. Slaný : Melandrium, 2011, s. 228--234. ISBN 978-80-86175-73-7. ISBN 978-80-
86175-72-0 CD. 

PAVELKA, Tomáš. Long-term unemployment in the Czech republic. Praha 22.09.2011 -- 23.09.2011. In: 
PAVELKA, Tomáš (ed.). International Days of Statistic and Economics at VŠE [CD-ROM]. Slaný : 
Melandrium, 2011. 9 s. ISBN 978-80-86175-72-0. 

LÖSTER, Tomáš. Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR. Praha 05.12.2011 -- 06.12.2011. In: RELIK 2011 
Reprodukce lidského kapitálu [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2011, s. 1--7. ISBN 978-80-86175-75-1. 

PAVELKA, Tomáš. The impact of the recent economic recession on the long-term unemployment in the 
European Union. Vilnius 16.11.2011 -- 17.11.2011. In: International scientific conference "Whither our 
economies" [CD-ROM]. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2011. 9 s. ISSN 2029-8501. 

PAVELKA, Tomáš. Dlouhodobá nezaměstnanost. Dolní Moravice 07.09.2011 -- 09.09.2011. In: 
Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, s. 438--
444. ISBN 978-80-248-2458-1. 
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Ad C. Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání, řešitel: doc. Ing. Jakub 
Fischer, Ph.D. – projekt byl hodnocen jako splněný bez výhrad. Byla zejména oceněna kvalita 
závěrečné zprávy. Za rok 2011 byly vytvořeny tyto publikační výstupy, které jsou evidovány 
v IS VaVaI: 

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Odhad společenské míry návratnosti investic do 
lidského kapitálu podle dosaženého vzdělání, pohlaví a regionů. Přijato do recenzního řízení v časopise 
Politická ekonomie (IF=0,65). 

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Private Rate of Return on Human Capital 
Investment in the Czech Republic: Differences by Study Fields. Přijato k publikování do časopisu Statistika. 

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub. Measuring Returns on Investments in Human Capital by Mincer Model 
and its Impact on Czech Higher Education System. Jindřichův Hradec 07.09.2011 -- 09.09.2011. In: IDIMT-
2011. Linz : Trauner Verlag universität, 2011, s. 43--50. ISBN 978-3-85499-873-0. 

FISCHER, Jakub, VLTAVSKÁ, Kristýna. Labour Productivity and Labour Costs at Public Higher Education 
Institutions: An Empirical View on a Period 2004-2009. Praha 09.06.2011 -- 10.06.2011. In: Effiency and 
Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2011, s. 75--83. ISBN 978-
80-213-2183-0. 

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Progress of the tertiary education in the Czech 
Republic. Radenci 07.11.2010 -- 10.11.2010. In: Statistical Days -- Statistični dnevi. Ljubljana : CIP, 2010, s. 
1--6. ISBN 978-961-239-213-0. 

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub, VANČUROVÁ, Alena. Explanation of Tax Revenues Development 
and Taxation Structures Using National Accounts. Tallinn 12.06.2011 -- 14.06.2011. In: Economies of 
Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges [CD-ROM]. Tallinn : Tallinn 
University of Technology, 2011, s. 1--15. ISBN 978-9949-430-50-5. 

S podporou projektu došlo k výraznému posunu v disertační práci Ing. Saviny Finardi „Návratnost daňových 
výdajů na vysoké školství“, která bude obhájena v roce 2012. 
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Mezifakultní projekty - tabulka 
 
Eviden ční 

číslo projektu*  
Název projektu Navrhovatel Po čet členů 

řešitelského 
týmu** 

Počet 
student ů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*** 

Osobní 
náklady 
student ů 
(včetně 

stipendií) 
*** 

Způsobilé   
náklady 
projektu 

*** 

Datum 
ukon čení 
projektu 

Hodnocení 
výsledk ů 
řešení 

projektu**** 

MF/28/2010 
Ekonomické a demografické aspekty 
terciárního vzdělávání doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 2 2 210,4 130 423,66 31.12.2011 

splněno bez 
výhrad 

MF/F1/4/2011 
Vliv implementace IFRS na prostorovou 
mobilitu kapitálu a práce Ing. David Procházka, Ph.D. 3 2 68,8 42 153,87 31.12.2012 

schváleno 
pokračování  

MF/F2/4/2011 
Srovnání ekonomického dopadu Číny na 
Latinskou Ameriku a Evropu Ing. Eva Pluskalová 6 4 110,14 82 253,97 31.12.2012 

schváleno 
pokračování  

MF/12/2011 Odhad regionálních cenových hladin Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 4 2 210,4 130 393,76 31.12.2012 
schváleno 

pokračování  

MF/23/2011 
Dlouhodobá nezaměstnanost v České 
republice Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 3 59,13 40,37 132,4 31.12.2011 

splněno s 
věcnou 

výhradou 
* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).     
**-počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu  
***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2011 v tis. Kč    
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu 
 


