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Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE 
 
Prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum jsou na VŠE rozdělovány 
formou Interní grantové soutěže. Zaměření této podpory i způsob organizace Interní grantové 
soutěže umožnily významným způsobem zapojit doktorandy a studenty magisterského studia 
do vědecké práce kateder a fakult. Začlenění studentů do řešitelského týmu napomáhá rozvoji 
smyslu pro týmovou vědeckou práci a orientace na konkrétní výzkumné problémy je naplnění 
rozvoje výzkumu na příslušné fakultě. Studentská vědecká činnost přinesla i významné 
zvýšení 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 2013 zvláště oceňujeme vyšší celkový počet publikací (729 proti 641 v roce 2012), ale 
zejména 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 SCOPUS 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 729, z toho 10 
odborných knih, 18 kapitol v knize, 31 článků v impaktovaných časopisech evidovaných 
ve WoS, 14 článků v časopisech evidovaných ve SCOPUS, 146 článků v ostatních 
recenzovaných časopisech, 20 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi 
Thomson Reuters, 16 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi SCOPUS, 280 
příspěvků na ostatních mezinárodních konferencích. Na základě této podpory bylo 
obhájeno 17 disertačních prací a dále vzniklo a bylo obhájeno 30 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/4336 
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Fakulta financí a účetnictví  
Hlavní přínos studentských projektů zejména spočíval ve vytváření podmínek pro badatelskou 
činnost studentů doktorského studia a jejich školitelů. Při výběru nových projektů byl 
prioritně hodnocen jejich odborný přínos pro rozvoj fakultního výzkumu, 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 2013 Grantová rada fakulty financí a 
účetnictví konstatovala, že řešení studentských projektů trvale přispívá 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. Celkem bylo publikováno 67 příspěvků vypracovaných v rámci 
projektu IGA z toho jako nejvýznamnější lze označit 
 
2 knižní monografie 
doc. Málek – Risk management 2013 (částečná dedikace k projektu IGA) 
prof.  Revenda – Peníze a zlato 
 
2 články v časopisech s impakt faktorem 
prof. Janda – Turbat Batbayar - Post-Communist Economies (Determinants of the Financial 
Performance of Microfinance Institutions in Central Asia) (poloviční dedikace k projektu 
IGA) 
prof. Izák – Politická ekonomie (Dluh nefinančních korporací a ekonomický růst) 
 
2 příspěvky ve sborníku sledovaných CPCI 
Král – Šoljaková - Finance And The Performance Of Firms In Science, Education, And 
Practice – Proceedings of the 6th International Scientific Conference. Zlín 
Bártová – Hanzlík - European Financial Systems 2013. Telč 
 
dále příspěvky na těchto významných mezinárodních konferencích 
Proceedings of the 18th International Conference – Theoretical and Practical Aspects of 
Public Finance 2013. Praha (konferenci pořádá Fakulta financí a účetnictví) 
The Business & Management Review. Londýn 

IDIMT – Linz 
Regionalisation and Inter-regional Cooperation-The 21st NISPAcee Annual Conference. 
Bělehrad 
Global Conference on Business and Finance. Las Vegas  
International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and 
Economics. Famagusta 
Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference. London 
The Business & Management Review – International Conference on Business and Economic 
Development. New York 
Recent Researches in Law Science and Finances. Chania 
International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences. Jakarta 
 
5 článků v zahraničních recenzovaných časopisech 
 
vědecká konference pořádaná fakultou za podpory projektu IGA 
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The 14th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, University 
of Economics, Prague 
 
výzkumné zprávy vypracované za podpory projektu IGA 
MPRA Paper - Macroeconomic factors influencing interest rates of microfinance institutions 
in Latin America a Econometric Analysis of Profitability of Microfinance Institutions in 
Selected Asian Countries 
 
8 diplomových a 4 disertační práce studentů zapojených do projektů IGA 
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Fakulta financí a účetnictví - tabulka 
 
Evidenční 

číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady na 

projekt***

Osobní náklady 

studentů 

(včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu ***

Datum 

záhájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků 

řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady 

projektu 

2014 

Náklady 

2015 - 

předpoklad

F1/6/2012 Pokročilé metody modelování finančních rizik Mgr. Jaroslav Baran 6 4 156,2 132,0 333,0 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 

výhrad

F1/2/2012 Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. 11 6 318,0 192,0 479,5 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 

výhrad

F1/9/2012

Chování investorů a investičních instrumentů 

v kontextu f inančních krizí Ing. David Havlíček 7 5 205,6 160,0 290,0 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 

výhrad

F1/17/2012

Analýza vlivu snížení požadavků na vykazování 

malých účetních jednotek na rozhodování uživatelů 

účetních závěrek Ing. Tereza Miková 3 2 49,4 36,0 140,8 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 

výhrad

F1/14/2012

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový 

přístup) prof. Ing. Vratislav Izák,CSc. 3 2 86,8 60,0 179,2 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 

výhrad

F1/28/2012

Způsoby provádění reorganizace dlužníka v úpadku 
a jejich vliv na jednotlivé skupiny věřitelů Ing. Monika Randáková, Ph.D. 7 5 29,8 20,0 150,7 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F1/1/2012 Fiskální federalismus v ČR Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. 8 6 57,8 35,0 140,1 1.3.2012 31.12.2014
schváleno 
pokračovani 200,7

F1/4/2012
Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní 
kompetenci podnikových controllerů doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 8 6 181,0 112,0 250,0 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F1/8/2013
Systém řešení nepojistitelných škod se zaměřením na 
riziko povodně a záplavy Ing. Hana Bártová 3 2 84,1 68,0 150,3 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F1/11/2013
Analýza modelu Customer Life Time Value a jeho 
propojenost na model Customer Prof itability Analysis Mgr. Čermák Petr 2 1 55,1 35,0 76,6 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F1/9/2013 
Analyza vplyvu novej bankovej regulacie na bankovy 
sektor Ceskej republiky Ing. Vladimír Novotný 2 1 0,0 0,0 80,4 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F1/10/2013 Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti Ing. Petr Petera 4 2 50,1 31,0 106,0 1.3.2013 31.12.2013
splněno bez 
výhrad

F1/1/2013
14. ročník konference studentů doktorského studia 
Fakulty f inancí a účetnictví VŠE v Praze Ing. David Procházka, Ph.D. 11 10 123,2 75,0 177,9 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F1/5/2013
terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních 
účetních standardů IFRS Ing. Kateřina Berková, Ph.D. 4 2 44,9 28,8 134,0 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračovani 134,6

F1/12/2013 
Vztah mezi finanční tísní a podáním návrhu 
k insolvenčnímu řízení Ing. Lucie Rudolfová 4 2 61,7 55,0 150,2 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračovani 149,1

F1/3/2013 
Analýza dopadů změn české legislativy na 
uskutečněné přeměny společností v České republice Ing. Michal Trnka 3 2 38,4 25,0 127,5 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračovani 127,5

F1/6/2013
Testování efektivity kapitálových trhů s využitím 
anticipativních modelů Ing. Vladislav Vacek 4 2 98,8 80,0 149,7 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračovani 150,7

F1/2/2013 Veřejné finance ve vyspělých zemích doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. 24 15 402,8 242,0 524,0 1.3.2013 31.12.2015
schváleno 
pokračovani 549,84 550

F1/4/2013
Analýza efektivnosti mikrof inančních instituci v 
latinské Americe a v Asiii Ing. Pavel Zetek 5 3 24,0 24,0 150,0 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračovani 47,88

** - celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).

 



 9 

Fakulta mezinárodních vztahů 
V roce 2013 byly téměř dvě třetiny prostředků specifického výzkumu určeny pro řešení osmi 
pokračujících projektů. Zbylý objem byl alokován na pět vědeckých projektů a jeden projekt 
na organizaci mezinárodní konference započatých v roce 2013. Z celkem 14 projektů 
řešených v roce 2013 jich v daném roce končilo 10 (všechny z nich byly GRF hodnoceny 
s výsledkem splněno bez výhrad). U čtyř projektů pokračuje řešení v roce 2014. 
Jeden z projektů se zaměřil na uspořádání konference, a to již 17. ročníku „International 
Conference of Young Scholars“ (ICYS), která je na Středisku mezinárodních studií Jana 
Masaryka pořádána od roku 1997. Konference se uskutečnila v pátek 24. května 2013 
v prostorách Rajské budovy VŠE. Jejím hlavním tématem byla problematika kolektivní 
paměti a mezinárodních vztahů. Dle závěrečné zprávy byla rozdělena do tří tematických sekcí 
– Collective Memory and International Relations, National or European Cohesion a The 
Future of Multilateralism and Regional Integration. Tyto sekce byly dále rozděleny do deseti 
panelů, složených z tematicky souvisejících příspěvků. V rámci těchto panelů zaznělo na 30 
prezentací převážně mladých badatelů (zejména studentů doktorského studia) z celkem 11 
zemí světa. 
V rámci řešení projektů Interní grantové soutěže v roce 2013 vznikla řada kvalitních 
publikačních výstupů. Mezi nejvýznamnější lze zařadit: příspěvky v zahraničních 
časopisech indexovaných v databázi SCOPUS - Aktualni Problemi Ekonomiki, Agricultural 
Economics, odborné monografie – Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?, 
Insolvenční řízení a články v časopisech z tzv. pozitivního seznamu neimpaktovaných 
recenzovaných periodik vydávaných v ČR - Acta Oeconomica Pragensia, Právní rozhledy, 
Obchodní právo, Ekonomická revue nebo Energetika. Dále byla publikována celá řada dalších 
příspěvků v recenzovaných časopisech, a to buď tuzemských (nezařazených do výše 
uvedeného seznamu), nebo zahraničních. 
Prostředky specifického výzkumu umožnily studentům vycestovat a prezentovat 
průběžné výsledky na kvalitních mezinárodních konferencích, kde jejich autoři mohli být 
konfrontováni s výzkumem prováděným jejich zahraničními protějšky, např. na „Second 
International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences“ 
v Dubaji; „Trends in International Business“ v Praze; „Dniestr project meeting and 
workshop“ v Kyjevě; „The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD 
Students and Young Scientists“ v Bratislavě; „Current social and legal challenges for a 
changing Europe“ ve Valencii; „Proceedings of the 1st European Conference on e-Public 
Procurement (ECPP)“ v Barceloně; „VIII. International Conference on Applied Business 
Research ICABR 2013“ v Brně; „Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, 
Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu“ ve Smolenice. 
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 2013 tak byly na FMV v spojitosti 
s řešením projektů IGS obhájeny dvě diplomové práce a dvě doktorské disertační práce. 
Z výše uvedených doktorských prací byla jedna práce vybrána do užšího výběru v rámci 
Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci FMV VŠE v Praze. 
Publikační výstupy: 
Monografie: 2 
Články v časopise v databázi SCOPUS: 2 
Články v časopise ze seznamu RVVI: 7 
Články recenzované: 18 
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Fakulta mezinárodních vztahů – tabulka 
 
Evidenční 

číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady na 

projekt***

Osobní náklady 

studentů 

(včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu ***

Datum 

zahájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků 

řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady  

projektu 

2014

Náklady 

2015 - 

předpoklad

F2/6/2013

Transformace vztahu evropské a národní 
dimenze kolektivních identit v důsledku 
ekonomické, sociální a politické 
destabilizace Evropské unie Ing. Daniel Kný 4 3 96,34 61,50 220,05 1.3.2013 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/11/2013
Zásadní problémy mezinárodních vztahů 
očima mladých badatelů

Ing. Alžběta 
Kuchařová 18 11 99,02 61,50 200,29 1.3.2013 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/12/2013
Dělnická strana sociální spravedlnosti - 
analýza antisystémové strany Mgr. Miloš Dlouhý 4 3 106,20 66,00 153,18 1.3.2013 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/2/2012
Současné trendy v E-Tourismu a jejich 
dopad na spotřební chování Ing. Martin Vaško 5 4 88,84 54,00 237,87 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/5/2012

Dopady politiky liberalizace trhu 
s environmentálním zbožím na zahraniční 
obchod zemí

doc. Ing. Petr Šauer, 
CSc. 3 2 85,74 71,00 149,26 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/6/2012

Systémové změny ekonomiky 
a hospodářských politik EU v důsledku 
dluhové krize

doc. Ing. Josef 
Abrhám, Ph.D. 4 3 126,72 82,50 305,03 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/9/2012
Podnikatelské prostředí v České republice 
a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR

Ing. Radek Čajka, 
Ph.D. 7 5 153,60 100,00 285,89 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/11/2012
Reflexe nového práva EU v marketingové 
praxi výrobců doplňků stravy v ČR

MUDr. Jan Vavrečka, 
Ph.D. 2 1 53,40 40,00 85,56 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/12/2012
Prevence konfliktů jako cesta k zajištění 
bezpečnosti?

Ing. Zbyněk Dubský, 
Ph.D. 6 5 90,15 60,00 254,71 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/15/2012
Aktuální problémy práva v podnikatelském 
prostředí v ČR a EU Ing. David Leiss 22 15 635,416 450,00 891,73 1.3.2012 31.12.2013

splněn bez 
výhrad

F2/8/2012

Konfliktní integrace: reakce národních 
parlamentů a politických stran na 
konkurenční vize Evropské unie

Ing. Mgr. Jan Němec, 
Ph.D. 5 3 87,84 53,00 243,48 1.3.2012 31.12.2014

schváleno 
pokračování 349,46

F2/5/2013
Vybrané ekonomické a legislativní aspekty 
obnovitelných zdrojů energie

doc. Ing. Antonín 
Dvořák, CSc. 4 2 150,106 90,10 217,77 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 205,08

F2/15/2013
Vliv ekonomického rozvoje Číny na 
vybrané rozvojové a rozvinuté regiony

doc. Ing. Martina 
Jiránková, Ph.D. 10 7 334,98 205,00 665,86 1.3.2013 31.12.2015

schváleno 
pokračování 665,86 936,28

F2/16/2013

INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ 
KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - 
komparativní studie románských kultur 
v domácím a českém prostředí

PhDr. Dominika 
Kovářová, MBA, 
Ph.D. 24 20 225,76 140,00 404,42 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 443,25

** celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).

 



 11 

Fakulta podnikohospodářská 
Následující hodnocení vychází z dat, která byla dostupná v databázi publikační činnosti a 
v systému ISIS VŠE ke dni 11. 2. 2014. 
V roce 2013 bylo na Fakultě podnikohospodářské (FPH) řešeno 10 ročních projektů a 6 
víceletých projektů. Všechny projekty byly fakultní grantovou komisí posuzovány dne 9. října 
2013 v rámci průběžného hodnocení a následně projekty prošly 25. 2. 2014 závěrečným 
hodnocením. Závěrečné (resp. průběžné) zprávy jsou u všech projektů dostupné v rámci ISIS 
VŠE. Z uvedených projektů bylo k 11. 2. 2014 podle systému ISIS úspěšně ukončeno 16 
projektů, v roce 2014 pokračuje po úspěšné průběžné obhajobě 1 víceletý projekt. 
 
Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu  
Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 11. 2. 2014 v položce „IGA VŠE – 
specifický výzkum“ celkem 75 položek. Rozhodující část (69 publikací) tvoří dodávky do 
databáze RIV. V rámci dodávek do RIV šlo o 2 články v časopise s impakt faktorem, 7 článků 
v časopise (Scopus), 3 články v recenzovaných časopisech ze seznamu RVVI, 24 článků 
v recenzovaných časopisech, 3 příspěvky ve sbornících z konferencí sledovaných 
v Conference Proceedings Citation Index, 30 příspěvků ve sbornících z konferencí 
s mezinárodní účastí. 
Mezi publikace nezařazené do RIV patří 6 zbývajících položek. Šlo o 2 abstrakty příspěvků 
na konferenci publikované ve sbornících a 2 články v nerecenzovaných časopisech. 
Na FPH bylo v rámci specifického výzkumu zveřejněno celkem 75 publikací, z toho v rámci 
IGA šlo o uvedených 71 publikací, tj. o 94,7 % všech položek specifického výzkumu. 
Jde o výrazný kvantitativní růst ve specifickém výzkumu na FPH. 
Po čtyřech letech existence má tudíž IGA velký význam pro rozvoj publikační činnosti 
v oblasti specifického výzkumu. 

 
Proti Databázi publikační činnosti VŠE dále bylo navíc odevzdáno do tisku a zatím nebylo 
publikováno (a tudíž se nemohlo v RIV v roce 2013 projevit) dalších 9 publikací. 

 
Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 
V souvislosti s projekty IGA byly úspěšně obhájeny tři doktorské disertační práce. 
V návaznosti na projekt Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize 
následné, který byl řešen v roce 2012, byla v průběhu roku 2013 úspěšně obhájena doktorská 
disertační práce Petra Makovského Informační efektivnost devizového trhu. 
V rámci projektu Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností byla na 
podzim roku 2013 úspěšně obhájena disertační práce Ondřeje Nowaka s názvem Správa 
společností, teorie sítí a prolínající se řízení v České republice. 
Disertační práce Ing. Ondřeje Machka Práce Využití benchmarkingu souhrnné produktivity 
faktorů v cenové regulaci síťových odvětví byla úspěšně obhájena v roce 2013. Doktorand se 
podílel na řešení projektu Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost. 
Všechny tři práce jsou dostupné online na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze 
https://isis.vse.cz ). 
Disertační práce ing. Emila Velinova Organisation Lifecycle Impact on Top Management 
Teams and Corporate Governance System má plánovanou obhajobu jaro 2014. 
 
Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 
V roce 2013 se na projektech IGA podílelo celkem 8 studentů navazujícího magisterského 
studia. Z toho 4 studenti se podíleli na víceletých projektech. 
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V roce 2013 obhájili 4 studenti navazujícího magisterského studia, kteří se též podíleli na 
řešení projektů IGA, své diplomové práce. Šlo o tyto studentky a studenty: 

• Ing. Peter Králík se podílel na řešení projektu Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku 
sportu a obhájil diplomovou práci Liga v malom futbale v Bratislave. 

• Ing. Lucie Konečná se podílela na řešení projektu Využití intrapodnikání pro 
zvyšování konkurenceschopnosti podniků a obhájila diplomovou práci Bariéry 
heutagogického přístupu ve firemním vzdělávání v ČR. 

• Ing. Eliška Králová se podílela na řešení projektu Využití intrapodnikání pro zvyšování 
konkurenceschopnosti podniků a obhájila diplomovou práci Moderní metody rozvoje 
managementu. 

• Ing. Jana Kolářová se podílela na řešení projektu Možnosti a rizika implementace 
aktivních výukových metod a obhájila diplomovou práci Analýza organizační kultury 
výrobní firmy. 

Žádné studentské vědecké konference nebyly konané s využitím podpory. 
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Fakulta podnikohospodářská – tabulka 
 
Evidenční číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady na 

projekt***

Osobní náklady 

studentů (včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu ***

Datum 

zahájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků 

řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady 

projektu  

2014 

F3/5/2013 Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení 
růstu f irmy

Ing. Michal Andera 6 4 168,8 138,0 271,6 1.3.2013 31.12.2014 schváleno 

pokračování

201,88

F3/6/2013 Finanční tíseň - predikce a konsekvence) Ing. Jan Švoma, MBA 3 2 36,7 30,0 231,4 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/9/2013 Rodinné f irmy v ČR a jejich výkonnost Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA 3 2 55,1 39,0 174,2 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/10/2013 Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku 
sportu)

Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. 4 3 118,9 72,0 257,5 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/13/2013 Signalizační chování na trhu práce  Ing. Mgr. Vítězslav Bican 3 2 73,4 60,0 156,9 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 

výhrad

F3/22/2013 Přístup malých a středních podniků v oblasti 
kultury k uplatňování společenské 
odpovědnosti

 Ing. Ondřej Pešek 4 2 111,8 75,0 246,8 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/23/2013 Srovnávací analýza úlohy vrcholového 
managementu při akumulaci investičního 
kapitálu ve firmách vybraných evropských 
zemí

Ing. Aleš Kubíček 3 2 77,4 64,0 187,5 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/28/2013 Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ 
znalostní ekonomiky - srovnávací studie mezi 
Polskem a Českou republikou

 Ing. Tomasz Bronislaw  Czapran 2 1 31,7 25,0 56,7 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/32/2013 Indikátory měření úspěšnosti kulturních 
organizací)

 Ing. Kristýna Kostihová 4 3 51,7 45,0 165,5 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/33/2013 Dopad řízení vztahů se zákazníky na f inanční 
výkonnost organizací

 Ing. Karel Koliš 3 2 72,8 60,0 144,0 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 
výhrad

F3/34/2013 Získávání profesních dovedností u odborníků - 
žen a mužů s přihlédnutím k věku

Ing. Barbora Koklarová 3 2 66,6 42,5 161,2 1.3.2013 31.12.2013 splněno bez 

výhrad

F3/20/2012 Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť 
leadrov

Mgr. Eliška Novotná 2 1 70,1 50 150,2 1.3.2012 31.1.2013 splněno bez 
výhrad

F3/24/2012 Analýza kodexů a mapování empirických 
vazeb správy společností

 Ing. Ondřej Now ak 3 2 85,4 72,0 226,3 1.3.2012 31.1.2013 splněno bez 
výhrad

F3/26/2012 Analýza uplatňování controllingových nástrojů 
a vyhodnocení rozdílů v přístupu ke 
controllingu v době krize a postkrizovém řízení

Ing. Pavel Šlégr 4 2 48,4 35,0 84,9 1.3.2012 31.1.2013 splněno bez 
výhrad

F3/30/2012 Využití intrapodnikání pro zvyšování 
konkurenceschopnosti podniků

 Ing. Monika Barton, MBA 5 3 68,8 42,0 160,6 1.3.2012 31.1.2013 splněno bez 

výhrad

F3/31/2012 Možnosti a rizika implementace aktivních 
výukových metod

Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. 6 3 135,2 85,0 268,4 1.3.2012 31.1.2013 splněno bez 
výhrad

F3/32/2012 Význam environmentálních aspektů pro 
konkurenceschopnost podniku

 Ing. Josef Krause, Ph.D. 5 4 77,8 51,0 144,7 1.3.2012 31.1.2013 splněno bez 
výhrad

** - celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené f inanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
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Fakulta informatiky a statistiky 
Finanční prostředky, určené na účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum, na 
Fakultě informatiky a statistiky sloužily zejména širšímu zapojení studentů doktorského 
studia do vědecké práce fakulty. Představovaly tak nástroj pro vytváření podmínek k vědecké 
práci jak mladých akademických pracovníků, tak i doktorandů fakulty. Výběr projektů, 
podporovaných z účelové podpory byl podroben pečlivému výběru, kde hlavní úlohu hrála 
zejména aktuálnost nabídnutých témat výzkumu, spojených s výstupy určenými k publikaci. 
V roce 2013 bylo z prostředků FIS podpořeno celkem 14 projektů. Jeden z nich byl zaměřen 
na podporu organizace konferencí, zejména těch, kterých se účastní mladí vědečtí pracovníci 
a doktorandi FIS. Z prostředků účelové podpory na specifický výzkum bylo podpořeno 
v rámci tohoto projektu celkem sedm konferencí (3 z nich jsou indexované v CPCI seznamu 
Thomson Reuters a jedna o indexaci požádala v roce 2013 - CONFENIS), na nich bylo 
celkem 46 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. V březnu roku 2013 
byly do portfolia databáze Thomson Reuters zařazeny za rok 2012 konference IDIMT, 
„Mezinárodní statistické dny“ a „Matematické metody v ekonomii“. 
 
Obhájené a rozpracované disertační práce jsou následující: 
 
Disertační práce (obhájené): 

• Ing. Čížek  
o Makroekonometrický model měnové politiky  

• Ing. Finardi  
o Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání 

 
Disertační práce (rozpracované):  

• Ing. Pastorek, Ing. Sobíšek, Ing. Bíza-Bisová, Ing. Bouda, Ing. Křepelová, Ing. Kuchina, 
Ing. Princ, Ing. Řičař, Ing. Školuda, Ing. Hudrlíková, Ing. Petkovová, Ing. Skočdopolová, 
Ing. Javorská, Ing. Borovička, Ing. Vojíř, Ing. Böhmová, Mgr. Ing. Smutný. Ing. Malinová, 

 
Přehled počtu projektů: 
14 projektů  

• 2 jednoleté  
• 7 dvouletých pokračujících, 1 tříletý pokračující 
• 4 dvouletých končících 

 
Další oblast studentské práce, která byla podpořena z těchto prostředků, byla publikační 
činnost ve formě příspěvků na konferencích nebo v recenzovaných časopisech. 
Nárůst kvality publikační činnosti se projevil i nárůstem publikací doktorandů a mladých 
vědeckých pracovníků na konferencích, které jsou evidovány v databázi publikační činnosti 
VŠE. 
 

 

Následující Tabulka 1 ukazuje četnost jednotlivých výstupů souhrnně za FIS v roce 2013. 
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Tabulka 1. Přehled výstupů z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za 
rok 2013 

 
Druh výstupu Publikováno Předáno do tisku Dokončováno 
Časopisy s IF 1 4 11 
Recenzované časopisy 21 7 3 
Příspěvky na konferencích  103 3 1 
Uspořádání konferencí 7   
Podpořené disertační práce 2  17 
Podpořené diplomové práce 10  2 
 
 
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 
 
Evidenční 

číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady na 

projekt***

Osobní náklady 

studentů 

(včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu ***

Datum 

zahájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků 

řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady  

projektu 

2014

Náklady 

2015 - 

předpoklad

F4/1/2012

Modelování a anticipace vlivů 
alternativní monetární politiky na 
ekonomiku ČR

prof. RNDr. Václava Pánková, 
CSc. 12 8 266,48 160 424,9 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F4/9/2012
Zkoumání délky nezaměstnanosti 
před a během krize Ing. Adam Čabla 3 2 55,1 35 184,11 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F4/11/2012

Konstrukce a verifikace indikátorů 
udržitelného rozvoje ČR a jejích 
regionů doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 6 3 148,6 95 308,89 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F4/16/2012

Význam a vliv sociálních sítí na 
formování informační společnosti a 
sociálně-ekonomického prostředí

Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, 
Ph.D. 10 8 118,84 84 229,82 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F4/3/2013 Ekonomické modely otevřených dat Ing. Jan Kučera 8 5 133,93 98,75 222,26 1.3.2013 31.12.2013
splněno bez 
výhrad

F4/17/2013

Datově řízené bayesovské a samo-
organizující se algoritmy pro 
hloubkovou analýzu dat Mgr. Lukáš Pastorek 3 2 316,08 300 401,41 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F4/5/2013

Zlepšování procesů vývoje 
softw aru a řízení kvality softw aru 
pro zajištění konkurenceschopnosti 
f irem

doc. Ing. Alena Buchalcevová, 
Ph.D. 7 6 99,38 90 197,51 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 197,51

F4/8/2013 Konference FIS 2013- 2014 prof. Ing. Petr Doucek, CSc. 25 17 213,72 130 419,79 1.3.2013 31.12.2014
schváleno 
pokračování 379,02

F4/9/2013

Kvantif ikace dopadů vzdělávací 
politiky poslední dekády ve světle 
výsledků SLDB 2011 Ing. Petr Mazouch, Ph.D. 4 3 68,4 55 160,47 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 158,59

F4/11/2013
Optimalizační modely v 
ekonomickém rozhodování prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. 11 6 117,56 72 303,01 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 293,6

F4/18/2013
Využití DSGE modelů v národních 
účtech Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 4 2 76,8 50 195,06 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 185,65

F4/19/2013
Rovnováha v ekonomických 
systémech - modely a analýzy

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., 
MBA 8 5 104,2 64 304,94 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 304,94

F4/24/2013
Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva 
ČR Ing. Petra Dotlačilová 3 2 57,1 37 271,12 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 128,59

F4/20/2013

Výzkum faktorů ovlivňujících 
uplatnění asociačních pravidel v 
praxi Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. 9 5 181 114 264,71 1.3.2013 31.12.2015

schváleno 
pokračování 370 370

** - celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
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Národohospodářská fakulta 
V roce 2013 bylo na Národohospodářské fakultě VŠE řešeno celkem 19 projektů za podpory 
finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Dvanáct z nich bylo Grantovou 
radou fakulty vyhodnoceno s výsledkem splněno bez výhrad, dva byly hodnoceny jako 
splněné s věcnou výhradou k publikačním výstupům a u pěti projektů bylo schváleno 
pokračování v roce 2014. 
 
Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů 
magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci 
specifického výzkumu za rok 2013 prozatím následující výstupy:  
 
druh výstupu publikováno předáno do tisku dokončováno 
monografie 2 2 0 
příspěvek v monografii 10 4 0 
článek v časopise s IF 8 8 10 
článek v recenzovaném časopise 15 6 9 
článek v nerecenzovaném časopise 5 0 0 
příspěvky na konferencích 30 4 0 
uspořádání konferencí  0 0 0 
podpořené diplomové práce 2 0 1 
podpořené disertační práce 2 1 4 

 
Publikována byla řada výstupů, další publikační výstupy jsou ve fázi, kdy byly zaslány do 
redakcí, prošly recenzním řízením nebo jsou v současné době v tisku. 
 
Za podpory prostředků specifického vysokoškolského výzkumu vznikly 2 monografie: 
Důchodová reforma a Elektronické dokumenty v právní praxi. Byly publikovány příspěvky 
v časopisech s impakt faktorem: Politická ekonomie, Water Resources Management, Journal 
of Business Economics and Management a Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: 
časopis za ekonomsku teoriju i praksu.   
 
Obhájené disertační práce: 
Petr Špecián – Fenomenologie a ekonomie 
 
Lourdes Gabriela Daza Aramayo - Analýza obchodních vztahů mezi Evropskou unií 
a Latinskou Amerikou 
 

Rozpracované disertační práce: 
Tomáš Pavlíček – Mzdová diferenciace na trhu práce 
 
Jitka Melzochová – Etické základy tržního řádu 
 
Tomáš Vaverka – Apriorismus Brněnské ekonomické školy 
 
Marek Vokoun – R&D a inovační aktivita firem v ČR 1998 - 2010 
 
Hana Beránková - Ekonomie autorského práva 
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Obhájené diplomové práce: 
Jorge Armando Chaparro González - Sectoral and regional allocation of foreign direct 
investment in Mexico: The impact of NAFTA and EU-MEXICO Free Trade Agreements 
 
Abihu Antonio Moctezuma Figueroa - THE MEXICAN FOOD INDUSTRY 
INVESTMENTS: Situation and Opportunities in the Czech Republic 
 
Rozpracované diplomové práce: 
Kateřina Machů - Marshallův plán pohledem československého tisku 
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Národohospodářská fakulta – tabulka 
 
Evidenční 

číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady na 

projekt***

Osobní 

náklady 

studentů 

(včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu ***

Datum 

zahájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků 

řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady 

projektu 

2014 

Náklady 

2015 - 

předpoklad

F5/2/2012
Veřejná správa a ICT: změny ve formálních a 
neformálních vztazích Ing. Pavel Rieger 5 3 75,8 55,1 108,3 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/3/2012 Hodnocení modelů politik rozvoje území Ing. Lenka Slaviková, Ph.D. 6 4 61,1 45,0 92,1 1.3.2012 31.12.2014
schváleno 
pokračování 50,0

F5/24/2012
Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v 
České republice po roce 1989 prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 12 9 160,3 100,0 266,1 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/1/2013 Ekonomický přístup k metodologii
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, 
Ph.D. 6 4 188,7 117,5 230,0 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 230,0

F5/5/2013 Apriorismus a geneze etických pravidel Ing. Jitka Melzochová 4 3 38,3 34,3 54,5 1.3.2013 31.12.2013
splněno bez 
výhrad

F5/7/2013 Vývoj přístupů k naplnění strategií regionálního rozvoje Ing. Petr Kolařík 5 3 71,9 58,5 86,0 1.3.2013 31.12.2013
splněno bez 
výhrad

F5/9/2013
Analýza aktuálních otázek ekonomie a politiky životního 
prostředí Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. 9 8 52,4 47,0 63,7 1.3.2013 31.12.2015

schváleno 
pokračování 64,0 100,0

F5/10/2013
Jan Viktor Mládek a československá ekonomická věda 
v exilu

doc. PhDr. Ing. Antonie 
Doležalová, Ph.D. 5 4 76,8 50,0 136,0 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 150,0

F5/11/2013
Vliv politických systémů na vývoj středoevropských 
ekonomik po roce 1945 PhDr. Pavel Szobi 9 6 107,5 66,0 318,0 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/12/2013 Determinanty R&D Ing. Marek Vokoun 2 2 40,0 40,0 74,1 1.3.2013 31.12.2013
splněno bez 
výhrad

F5/13/2013

Vývoj a budoucnost nerovnosti a chudoby s ohledem na 
ohrožené skupiny a nové výzvy trhu práce v České 
republice v kontextu EU Ing. Lucia Bartůsková 7 6 95,3 76,5 159,1 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/14/2013
Měnová politika a přirozená úroková míra během finanční 
krize: Rakouský pohled Ing. Pavel Potužák 3 2 54,0 54,0 99,2 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/15/2013 Ekonomie luxusu (Economics of luxury) Ing. Aleš Rod 4 3 166,8 140,0 272,7 1.3.2013 31.12.2014
schváleno 
pokračování 64,7

F5/17/2013
Význam ekonomických aktivit obcí a měst pro jejich 
udržitelný rozvoj Ing. Radka Michlová 5 3 101,0 60,8 205,2 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/18/2013
Analýza investiční atraktivnosti států Latinské Ameriky 
a Karibiku II

Ing. Lourdes Gabriela Daza 
Aramayo 6 4 110,5 78,7 130,0 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/19/2013
Hodnocení přínosů a dopadů intervencí v rámci 
strukturálních fondů na lokální úrovni v Česku Mgr. Viktor Květoň, Ph.D. 4 2 67,8 41,0 95,0 1.3.2013 31.12.2013

splněno s 
věcnou 
výhradou

F5/20/2013
Vliv rychlejší a jednodušší trestní procedury na fungování 
soudů Mgr. Libor Dušek, Ph.D. 3 2 82,2 50,0 128,9 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

F5/23/2013 What drives voluntary contributions tow ard public goods Mgr. Peter Katuščák, Ph.D., M.A. 3 2 47,4 34,0 152,0 1.3.2013 31.12.2013
splněno bez 
výhrad

F5/24/2013
Information choice of  the agents w ith biased self -image; 
an experimental study Ing. Tomáš Miklánek 4 2 47,4 34,0 152,0 1.3.2013 31.12.2013

splněno s 
věcnou 
výhradou

** - celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
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Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
Vědecko-výzkumné činnosti, které byly podpořeny z prostředků IGS VŠE v roce 2013 a 
zejména pak výsledky dosažené v rámci těchto studentských projektů, byly ve většině 
případů zhodnoceny prostřednictvím publikovaných časopiseckých a konferenčních 
příspěvků s aktivní účastí na konferenci a otištěním ve sborníku. 
Výsledků dosažených v rámci 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. 
Doktorandi P. Čejka, S. Hašková, P. Janák, I. Krejčová, S. Tripes, P. Svoboda, 
L. Váchová využili možnost prezentovat výsledky vědecké práce svého doktorského 
studia a popř. výsledky dosažené v rámci řešení projektů IGS v rámci interní doktorské 
konference. 
Další ročník vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých 
vědeckých pracovníků - 4th Scientific Conference for Ph.D. Students & Young 
Researchers byl v roce 2013 organizován opět formou studentského projektu a za velmi 
pozitivní lze považovat skutečnost, že letošním ročníkem se posunula do kategorie 
mezinárodních konferencí, a to díky účasti zahraničních studentů a též zvaného řečníka 
Chandana Jayawardena (Senior Lecturer z University Peradeniya Sri Lanka). Jednacím 
jazykem byla výhradně angličtina. Konference se uskutečnila v prostorách Fakulty 
managementu v Jindřichově Hradci dne 6.12.2013. Výstupem byl elektronický sborník 
(CD  - ISBN 978-80-245-1991-3, Oeconomica, 2013). Vědecký výbor v závěru 
konference vyhlásil nejlepší příspěvky studentů a doktorandů FM VŠE. Ocenění spojené 
s finanční odměnou formou mimořádného stipendia získali Ing. Pavel Janák a Ing. Pavel 
Čejka. 
 
Celkem bylo na FM realizováno a prostřednictvím prostředků na specifický 
vysokoškolský výzkum podpořeno 15 projektů (13 jednoletých a 2 dvouleté). I letos se 
tak potvrzuje fakt, že díky tomuto typu grantové soutěže lze ve větší míře podněcovat 
publikační aktivity a tím samozřejmě i zvyšovat četnost hodnocených výstupů. 
V některých případech byly prostředky přidělené řešitelům na realizaci projektu 
zúročeny i v kvalifikačních pracích studentů magisterského či doktorského studijního 
programu. 
 
V roce 2013 byla na F6 v návaznosti na realizaci projektů IGS předložena jedna 
disertační práce, jejíž obhajoba proběhne začátkem LS 2013/2014:  
LUŠTICKÝ, Martin. Strategický benchmarking plánování rozvoje cestovního ruchu 
Úspěšně byla obhájena jedna diplomová práce: 
HORŇÁKOVÁ, Michaela. Determinanty zákaznické důvěry online: jak přesvědčit 
potenciální studenty ke studiu na mezinárodní univerzitě? 
 
Řešitelé projektů díky prostředkům z IGS získali větší možnosti pro aktivní účast a 
prezentování výsledků projektů na tuzemských a zejména zahraničních konferencích.  
V rámci IGA VŠE vzniklo celkem 48 prací: 
8 časopiseckých článků (z toho 3 v časopisech s nenulovým IF), 39 příspěvků na 
konferencích (z toho 20 zahraničních).  
V rámci dvou projektů byla jako výstup realizována konference s mezinárodní účastí, 
z níž byly pořízeny konferenční sborníky na CD. 
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Z prostředků projektů byly podpořeny (zcela nebo částečně) výjezdy členů řešitelského 
týmu spojené s aktivní účastí na zahraniční konferenci a prezentací příspěvků, 
jejichž přehled je uveden níže: 
 
1. 33rd International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy 

Methods in Science and Engineering (MaxEnt’13), Canberra, Australia 
2. 12th European Conference on Research Methodology for Business and 

Management Studies 2013. Nakladatel Academic Conferences and Publishing 
International Limited Reading, UK 

3. 9th European Conference on Management Leadership and Governance. 
Klagenfurt 

4. Communications in Computer and Information Science. Las Vegas 
5. Innovation, Development Sustainability, and Economic Growth. Wien 
6. International Academic Conference on Social Sciences. Conference Proceedings. 

Istanbul 
7. Conference International Journal of Arts and Sciences. 2014. vyd. Londýn 
8. The International Conference on Business, Economics, Marketing & 

Management Research (BEMM’13) v Tunisku, 
9. CIARP 2013, Iberoamerican Congress on Pattern Recognition /18./, (Havana, CU 
10. 10th International Conference on Intellectual Capital and Knowledge 

Management and Organisational Learning (ICICKM). 24.-25.10.2013 ve 
Washingtonu D.C. (USA) 

11. Conference on Knowledge Discovery and Information Retriev. 5th International 
Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS), 19.-
22.9.2013 Vilamoura 

12. Proceedings of 9th International Conference Sport and Quality of Life 
13. ICMLG 2014 The International Conference on Management, Leadership and 

Governance. Babson College Wellesley, Massachusetts, USA 

.
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Fakulta managementu v Jindřichově Hradci – tabulka 
   

Evidenční 

číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady na 

projekt***

Osobní 

náklady 

studentů 

(včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu 

***

Datum 

zahájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady 

proejktu 

2014 

F6/14/2013 Vývoj zadlužení f irem v důsledku f inanční krize Ing. Pavel Vlnas 3 2 15,00 15,00 37,65 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/13/2013 Dotace a jejich dopad do hospodaření obcí Ing. Miroslava Pucandlová 3 2 15,00 15,00 55,29 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/5/2013 Postoje budoucích manažerů k dobrovolnictví Mgr. Eliška Novotná, Ph.D. 8 5 24,40 17,70 58,00 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/6/2013 Modely možných scénářů budoucnosti zdravotnictví Ing. Miroslav Jankůj 3 2 0,00 0,00 62,35 1.3.2013 31.12.2013

splněno s věcnou 
výhradou 
k publikačním 
výstupům

F6/11/2013 Znalostní modelování manažerských procesů prof. RNDr.Jan Černý, DrSc. 3 2 0,00 0,00 67,53 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/17/2013 Marketing ve vědě a výzkumu Ing. Taťána Hajdíková 2 2 0,00 0,00 68,36 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/3/2013 Výzkum mediálního trhu České republiky Ing. Michal Novák 4 2 5,00 5,00 86,84 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/18/2013
Tvorba strategie organizace s využitím metod 
a nástrojů znalostního managementu Ing. Veronika Zelená 3 2 0,00 0,00 77,08 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/2/2013
Marketingová komunikace mezinárodních vysokých 
škol v online prostředí Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 3 2 10,75 10,75 63,24 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/4/2013 Organizace vědecké konference na F6 Mgr. Irena Míková 7 4 67,78 43,00 98,68 1.3.2013 31.12.2014
schváleno 
pokračování 99,98

F6/12/2013
Modelování závislostí a vztahů v problematice 
manažerského rozhodování Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 3 2 0,00 0,00 87,58 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/16/2013
Relativismus versus case-based reasoning 
v manažerských propočtech Ing. Simona Hašková 2 1 21,77 21,77 53,14 1.3.2013 31.12.2013 splněno

F6/12/2012
Vztah organizační identity a vybraných ukazatelů 
efektivity organizace PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. 7 4 24,42 16,55 69,28 1.3.2012 31.12.2013

splněno s věcnou 
výhradou 
k publikačním 
výstupům

F6/8/2013
Studium některých algoritmických problémů 
technické diagnostiky Ing. Václav Lín 2 1 0,00 0,00 41,18 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

F6/9/2013 Dobré praktiky plánování rozvoje cestovního ruchu Ing. Martin Luštický 5 3 18,00 18,00 75,00 1.3.2013 31.12.2013 splněn bez výhrad

** - celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené f inanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).
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Mezifakultní projekty 

Na mezifakultní projekty Interní grantové soutěže je na VŠE vyčleněno, v souladu s Pravidly 
Interní grantové soutěže, 10 % dotace na specifický vysokoškolský výzkum. Výběr projektů 
doporučených k financování je plně v kompetenci Grantové komise VŠE (fakultní projekty 
vybírají Grantové rady fakult). Důvodem takového uspořádání Interní grantové soutěže byla 
snaha podpořit spolupráci mezi jednotlivými ekonomickými obory, což napomáhá k nalézání 
širších a významnějších vědeckých témat a k většímu úspěchu jak v publikační činnosti, tak i 
při podávání dalších výzkumných projektů doma i v zahraničí. Na mezifakultním projektu se 
musejí podílet alespoň dvě fakulty a téma projektu musí spojovat alespoň dvě různé 
specializace. Dosavadní zkušenosti z řešení mezifakultních projektů ukazují, že zvolený 
koncept je ku prospěchu rozvoje výzkumu na VŠE a že pomáhá mladým akademickým 
pracovníkům, doktorandům a studentům pochopit složitost ale zároveň i provázanost různých 
ekonomických oborů. 

V roce 2013 byly ve skupině mezifakultních projektů podpořeny tři pokračující dvouleté 
projekty a tři nové projekty (dva dvouleté jeden roční projekt).  

V rámci kategorie mezifakultních projektů byly uspořádány 4 mezinárodní konference, 
řešitelé publikovali 16 článků v recenzovaných časopisech v zahraničí a v ČR (z toho 3 
s nenulovým IF) a 28 příspěvků na mezinárodních konferencích. Na základě podpory 
mezifakultních projektů vznikly a byly obhájeny tři disertační a čtyři diplomové práce.  
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Mezifakultní projekty - tabulka 
 

Evidenční 

číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 

řešitelského 

týmu**

Počet 

studentů v 

řešitelském 

týmu

Způsobilé 

osobní 

náklady 

na 

projekt***

Osobní 

náklady 

studentů 

(včetně 

stipendií) ***

Způsobilé   

náklady 

projektu 

***

Datum 

zahájení 

projektu

Datum 

ukončení 

projektu

Hodnocení 

výsledků 

řešení 

projektu****

Způsobilé 

náklady 

projektu 

2014 

MF/F2//13/2012
Firemní strategie na 
globalizovaných trzích Ing. Iveta Němečková, Ph.D. 10 5 366,81 230,00 641,87 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

MF/F5/16/2012
Ekonomické, politické a sociální 
okolnosti založení VŠE v Praze 

Ing. Zdenka Johnson - Ing. 
Petr Chalupecký 15 9 488,17 294,00 684,50 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

MF/F3/19/2012
Flexibilita trhu práce České 
republiky Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 2 58,76 40,00 151,52 1.3.2012 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

MF/F3/4/2013

Měření ekonomické efektivnosti 
oborů agropotravinářského 
komplexu s využitím indexů 
produktivity Ing. Jindřich Špička, Ph.D. 16 12 78,45 48,30 284,25 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 231,44

MF/F4/6/2013

Hodnocení výsledků metod 
shlukové analýzy v ekonomických 
úlohách Ing. Tomáš Löster, Ph.D. 6 4 64,12 40,00 198,96 1.3.2013 31.12.2014

schváleno 
pokračování 172,21

MF/F2/8/2013

Možnosti optimalizace veřejných 
f inancí na straně výdajů - vybrané 
otázky JUDr. Matej Šandor 4 2 92,16 60,00 199,01 1.3.2013 31.12.2013

splněno bez 
výhrad

** - celkový počet členů řešitelského týmu

***-zaokrouhlené f inanční prostředky jsou uvedeny za rok 2013 v tis. Kč

****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGS, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu).

 
 


