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Cílem návrhu plánu je postupným zkvalitňováním vědeckého procesu zvyšovat úroveň 
výzkumné a publikační činnosti a zároveň posílit i ostatní aktivity Národohospodářské fakulty 
(dále jen NF) s touto činností spojenými. Výsledkem by mělo být zlepšování pozice fakulty 
v oblasti publikačních aktivit hodnocených především z pohledu odborných knih a jejich 
příspěvků a článků v periodikách s nenulovým impakt faktorem. 
 
Dokument je zprávou o průběhu rozvoje vědy a výzkumu za rok 2017 a zároveň obsahuje i 
rámcový odhad činností na NF VŠE pro rok 2018. Zpráva o plánu rozvoje koncepčního 
výzkumu je každoročně zpracovávána fakultou především na základě interních dat, které 
poskytují jednotlivé katedry a pracoviště. 
 

Zpráva o plánu koncepčního rozvoje výzkumu fakulty navazuje na zprávy z let 2012–2017. 
V rámci VŠE je tato zpráva zpracovávána každou fakultou. Zpráva o je schvalována vědeckými 
radami fakult i celé školy. Zpráva je tedy ve struktuře a formátu nastaveném na počátku tohoto 
období: 
 

1) Zaměření pracovišť fakulty a organizace vědecké a výzkumné činnosti 
2) Vědecká a výzkumná činnost podle kateder: 

• shrnutí a plán výzkumné činnosti 
• shrnutí a plán významných konferencí 
• shrnutí mezinárodní i tuzemské spolupráce 
• shrnutí a plán publikační činnosti  

3) Závěr 
 
 
1. Zaměření pracovišť fakulty a organizace vědecké a výzkumné činnosti 
 
Věda a výzkum na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze se věnuje následujícím oblastem:  

- ekonomie,  
- hospodářská politika,  
- hospodářské dějiny,  
- regionální studia,  
- problematika institucionální, environmentální a experimentální ekonomie 
- filosofie, 
- právní vědy.  

Fakultní pracoviště napomáhají uplatnění výsledků vlastní badatelské práce, rozvíjejí 
vědeckou výchovu, popularizují vědu a její výsledky ve společnosti. Katedry vedle teoretické 
vědecké činnosti aplikují nové objevy a poznatky do praxe a vytvářejí předpoklady pro růst 
konkurenceschopnosti české ekonomiky. Poskytují expertizy státní správě a místním 
samosprávám. Hlavními partnery fakulty jsou i nadále vysoké školy, vědecké a výzkumné 
instituce, vývojová pracoviště podnikatelské sféry i instituce veřejné správy v ČR i v 
zahraničí. Vědeckou a výzkumnou činnost realizují katedry a další pracoviště. Koordinuje je 
děkan společně s proděkanem pro vědu. 
Zaměření jednotlivých pracovišť: 
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Katedra ekonomie (KEKE) se jako každoročně zaměřila na praktické využívání ekonomické 
teorie či experimentální ekonomie v konkrétních oblastech ekonomické praxe (na trzích aktiv, 
v rámci formování očekávání ekonomických subjektů aj.). Pod zastřešením International 
Institute of Social and Economic Sciences (IISES) se podílela na pořádání mezinárodních 
konferencí se sborníkem zařazeným v databázi ERIH Plus. Někteří členové katedry 
intenzivně spolupracují s IISES na přípravě a publikaci International Journal of Economic 
Sciences, který je indexován v databázi Web of Science (WoS) a očekává se v nejbližší době 
udělení impakt faktoru.  
Katedra hospodářské a sociální politiky (KHP) zkoumá problematiku a dopady finanční a 
dluhové krize v souvislosti s používanou hospodářskou politikou. Další výzkum se zaměřil na 
základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000–2020 v ČR, EU a dalších 
vyspělých zemí. Výzkum se týkal současného vývoje evropské integrace, v rámci kterého 
katedra zpracovala projekt, týkající se hospodářsko-sociálního vývoje v zemích Evropské unie 
v uplynulých dvou dekádách s výhledem do budoucna. Výzkum se dále zaměřil na migrační 
krizi a zhodnocení 25 let po rozdělení Československa. 
Katedra filosofie (KAFE) se v roce 2017 zaměřovala na rozvíjení teorie spontánního řádu a 
filosofických koncepcí etiky (včetně tzv. „Computer Ethics“), na aplikace ontologie v umělé 
inteligenci, na zpracování odkazů skotského osvícenství, též na reflexi filosofických aspektů 
estetiky a dějin umění a otázek filosofie společností a dějin včetně aktuální teorie kolapsů. 
Byly zhodnoceny přínosy analytické a postanalytické filosofie. V roce 2018 katedra naváže na 
dosavadní směry vědeckého zkoumání, přičemž v oblasti societálně-filosofické bude 
v souvislosti s výukou nového předmětu věnována hlubší pozornost filosofické problematice 
války; trvalým úkolem zůstává zkoumání filosofických základů matematiky a rozvíjení 
fenomenologického myšlení.  
Katedra hospodářských dějin (KHD) se i nadále zaměřovala na výzkum hospodářských, 
politických a sociálních dějin Československa, respektive České republiky, střední a východní 
Evropy, Velké Británie a jejího impéria, Spojených států amerických, Latinské Ameriky, 
Dálného východu, Japonska a Číny a - obecně – na výzkum interkontinentálních (i 
vnitrokontinentálních) politických, ekonomických, sociálních a intelektuálních transferů 
včetně technologických a technických transferů zejména ve 20. století. Dále pak na 
problematiku evropské integrace, analýzu vybraných problémů z dějin dopravy, komunikace 
a cestování či dějin peněz a finančních a dalších ekonomických institucí. Rovněž bude 
zkoumat metodologii hospodářských, sociálních a politických dějin a dějiny mezinárodních 
vztahů. Ve výuce budou postupně zohledněny výsledky dosavadního bádání realizovaného 
v rámci katedry.  
Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie ekonomie (KIE) se i 
nadále soustředila na výzkum několika základních oblastí: ekonomie a právo, health 
economics, ekonomie kriminality, experimentální a behaviorální ekonomie, role institucí na 
hospodářský rozvoj a transformaci ekonomiky a dopadů regulace na činnost ekonomických 
subjektů a v oblasti životního prostředí zejména na oblast energetické ekonomie. V rámci KIE 
existují dvě specializovaná pracoviště – Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) založená 
již v roce 2009 a Centrum empirických studií (CES) založené v roce 2014. LEE poskytuje 
nástroje pro provádění ekonomických experimentů a to nejenom pro potřeby KIE a NF, ale i 
pro jiné VŠ. V rámci CES jsou zpracovávány velké rozsáhlé datové soubory zejména z oblastí 
kriminality a zdravotnictví. V gesci katedry je i organizace celofakultních odborných 
seminářů pro domácí i zahraniční výzkumníky (Research Seminar Series). 
Katedra práva (KAPR) má v rámci své vědecko-výzkumné činnosti záměr se i nadále zabývat 
výzkumem jednak v oblasti veřejné správy se zaměřením na témata obecná (průřezová), jakož 
i na aktuální specializovaná témata v této oblasti (zejména e-Government, spisová služba, 
elektronizace a modernizace veřejné správy, důvěryhodnost a autenticita elektronických 
dokumentů), jednak v oblasti soukromoprávní se zaměřením na vybrané instituty soukromého 
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práva a jejich ekonomické aspekty. Katedra dále plánuje rozšíření vědecko-výzkumné 
činnosti na oblast GDPR (ekonomických, právních a dalších aspektů GDPR) a na vybrané 
otázky právní regulace znalecké činnosti.  
Katedra regionálních studií (KREG) se zabývá teorií i praxí týkající se především aktuálních 
problémů hospodaření a financování veřejné správy. Problematikou lokalizace na národní i 
regionální úrovni, konkurenceschopností regionů, či ekonomických a sociálních kontextů 
regionálního rozvoje. Otázky jsou řešeny v místním, regionálním, národním i mezinárodním 
rozměru. Souvisejí s mezinárodními integračními procesy, s multiplikačními efekty a 
vnitřními a vnějšími ekonomickými vazbami regionů a sídel z hlediska jejich vývojových 
možností.  
Středisko regionálních a správních věd (SRSV) je výzkumnou platformou pro oblasti 
regionální rozvoj, evropská integrace, veřejná správa a oblasti související. Středisko 
regionálních a správních věd se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum. Klíčovým tématem 
SRSV je problematika přímých zahraničních investic a investičních pobídek. SRSV se dále 
podílí na výzkumu souvisejícím s hodnocením dopadů investic. Výzkum regionálního a 
municipálního rozvoje je významně podporován ze soukromých zdrojů. Mezi specifická 
témata patří regionální geografie Balkánu. 
Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) tradičně umožňovala experimentální výzkum 
zainteresovaným výzkumníkům i studentům z ostatních fakult VŠE, FSV UK a CERGE-EI, 
Kromě toho umožňovala LEE výuku řady předmětů (AKM I, AKM II, Behavioral Finance a 
Stata), a spolupracovala na mezinárodní úrovni s Central European University v Budapešti a 
Max Planck Institute for Social Law and Social Policy v Mnichově. LEE dále otevřela svoje 
prostory při dni otevřených dveří NF VŠE, kde bylo provedeno s návštěvníky několik 
motivačních experimentů. Svou činností bude nadále podporovat aktivity Katedry 
institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a Katedry ekonomie. Prostory 
laboratoře jsou nadále otevřeny také výzkumníkům jiných institucí. 
 
V období 2012 až 2017 došlo v případě některých pracovišť k jejich dalšímu vyprofilování. 
Zvláště patrné je to u bývalé Katedry institucionální ekonomie, kdy kroky směřující ke 
sloučení KIE a Katedry životního prostředí vyústily ke vzniku Katedry institucionální, 
environmentální a experimentální ekonomie k 1. 1. 2015. Další vývoj v zaměření výzkumné a 
vědecké činnosti je také zřejmý u Katedry hospodářských dějin. Ostatní katedry, především 
oborové (KEKE, KHP, KREG), si udržují stabilní vědecké a výzkumné zaměření. 
 
Katedra filosofie spravuje časopis E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, který je 
uváděn v databázích RVVI, ERIH Plus, EconPapers, IDEAS RePEc atd. 
Katedra ekonomie spolupracuje s IISES na recenzovaném časopisu IJOES – Internatioal 
Journal of Economic Sciences, který je indexován v databázi Web of Science (WoS) a 
v nejbližší době se očekává udělení nenulového impakt faktoru.  
 
Za zmínku z oblasti související s vědou na fakultě lze uvést i skutečnost, že na základě návrhu 
Vědecké rady NF VŠE rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana 
Machková, CSc., předala profesorovi Hansi-Werneru Sinnovi čestný titul „doctor honoris 
causa“ dne 23. února 2017 ve Vencovského aule.  
 
Nositel titulu doctor oeconomiae honoris causa navržený na čestný doktorát VR 
Národohospodářské fakulty VŠE v Praze roku 2015 prof. Richard Thaler obdržel v roce 2017 
Nobelovu cenu za ekonomii. 
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2. Vědecká a výzkumná činnost NF VŠE, stav roku 2017 a výhled na rok 2018 
 
Postupným zkvalitňováním a zintenzivňováním vědeckého a výzkumného procesu má být 
zvýšený počet publikovaných vědeckých monografií, impaktovaných resp. recenzovaných 
časopiseckých studií s vyšší účastí v mezinárodním vědeckém a výzkumném procesu. 
Sekundárně by se tyto činnosti potom měly projevit na zvýšení počtu profesorů, docentů ev. 
absolventů doktorského studia. 
 
Vlastní hodnocení roku 2017 a rozpis rozvoje výzkumu na rok 2018 se soustředí na 
následující body: 
- grantové a výzkumné projekty, 
- významné konference, 
- mezinárodní a tuzemskou spolupráci, 
- publikační činnost fakulty. 
 
Grantové a výzkumné projekty – realizace 2017 
 
Jedním z významných nástrojů k dosažení dalšího rozvoje vědy a výzkumu je podávání 
výzkumných projektů do domácích i zahraničních grantových agentur. Od roku 2014 většina 
kateder pravidelně předkládá žádost o projekt u významné grantové organizace. V roce 2017 
měla NF devět grantů z GA ČR (příloha č. 1).  
 
KEKE v roce 2017 získala tři projekty Interní grantové soutěže (IGS). 
KHP získala celkem šest návrhů v rámci IGS. KHP také participuje na řešení GA ČR, Nová 
finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb, 2017–2019, spoluřešitelka 
doc. Zamrazilová (hlavní řešitel FFÚ VŠE doc. Teplý). 
KIE je hlavním řešitelem celkem osmi grantů GA ČR, v roce 2017 dochází k ukončení třech z 
nich. Plné názvy grantů a jména hlavních řešitelů jsou v příloze č. 1. 
Zároveň je i hlavním řešitelem projektu Global Development Network, Individual Speculative 
Behavior under Acute Stres, jehož řešitelem je Lubomír Cingl, 2016–2017 a grantu Nadační 
fond na podporu vědy, Vytvoření Central European Historical Microdata Center při NF VŠE, 
řešitel Tomáš Cvrček, 2015-2018 
KHD získala dva granty v IGS.  
KAPR získala v roce 2017 jeden projekt IGS. 
KREG ukončila úspěšně zahraniční projekt Seventh Framework Programme: Socio-economic 
and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe, in short 
»RegPol²«, kdy byla přidruženým pracovištěm.  
Katedra byla také hlavním řešitelem projektu GA ČR (příloha č. 1) a spoluřešitelem Horizon 
2020 WP 2014/2015 “Europe as a Global Actor”, Societal Challenge 6: Europe in a changing 
world – inclusive, innovative and reflective societies, Call H2020-INT-1-2015: The cultural, 
scientific and social dimension of EU-LAC relations, duben 2016 – duben 2019 
Dále podala dva úspěšné návrhy na IGS. 
 
Grantové a výzkumné projekty – plán 2018 
 
Předpokládá se, že obdobně jako v minulých letech většina kateder podá alespoň jeden návrh 
projektu do GA ČR. 
Další plánované aktivity: 
KEKE předloží tři návrhy do IGS. 
KHP bude nadále spoluřešitelem projektu GA ČR, jehož hlavním řešitelem je FFÚ VŠE. 
KHP dále předloží celkem šest návrhů na IGS. 
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KHD předloží celkem dva návrhy na IGS. 
KIE bude pokračovat v projektech zahájených v minulých letech. 
KREG bude pokračovat v programu GA ČR a Horizon 2020. Předpokládá se podání jednoho 
projektu IGS. 
KAPR podá dva návrhy do IGS. 
 
V oblasti plnění grantových a výzkumných úkolů bylo za rok 2017 podáno několik dalších 
žádostí o GAČR, tentokráte bohužel bez úspěchu. Na rok 2018 není zaznamenána žádná 
významná grantová aktivita kromě žádostí o GA ČR. Obecně lze na fakultě možno 
konstatovat i nadále nižší zájem o aplikovaný výzkum, kdy na rok 2017 není plánován 
prozatím žádný. Řada požadavků ze strany veřejného sektoru je však předkládána operativně 
během roku a proto se obtížně plánuje. 
 
Významné konference – realizace 2017 
 
Publikační ani vědecko-výzkumná činnost by nebyla možná bez zkušeností a kontaktů, které 
poskytují odborná setkání, především na platformě významných konferencí s mezinárodní 
účastí. 
 
KEKE byla spolupořadatelem dvou konferencí The International Institute of Social and 
Economic Sciences a to v Londýně a ve Florencii. Dále spolupořádala 7th Economics & 
Finance Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences, v Tel 
Avivu. Pracovníci absolvovali další dvě zahraniční konferencí. 
KHP uspořádala dva kulaté stoly na VŠE na téma: 
- Sociální bydlení 
- Sociální práce v ČR.  
Členové se aktivně zúčastnili dalších pěti konferencí s mezinárodní účastí. 
KHD zorganizovala dvě odborná setkání: 
- Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném 
období, KHD NF VŠE v Praze, Praha. 
- Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, KHD NF VŠE, Praha.  
Její členové měli příspěvek na dalších osmi významných konferencích a workshopech. 
KIE spolupořádala celkem dvě konference: 
- Liberty Fund colloquium on “Artificial Intelligence, Technology, and the Future of Liberty”, 
Stockholm, Švédsko. 
- 26th European Workshop on Econometrics and Health Economics, University of Economics 
Prague, Praha. 
Zároveň je pořadatelem Research Seminar Series, KIE NF, Praha - VŠE v Praze, což je sada 
výzkumných seminářů určených prioritně pro studenty doktorandského studia fakulty. 
Celkem uspořádala dvacet čtyři seminářů v období únor - prosinec 2017. 
Katedra dále vyslala své pracovníky na dvacet čtyři převážně zahraničních konferencí. 
KAFE se zúčastnila tří konferencí s mezinárodní účastí. 
KREG poslala své kolegy na šest významných konferencí. 
KAPR se účastnila jedné konference. 
 
Významné konference - plán 2018 
 
KEKE má v plánu spolupořádat tři zahraniční konference: 
- 8th Economics & Finance Conference, The International Institute of Social and Economic 
Sciences, Velká Británie,  
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- 9th Economics & Finance Conference, The International Institute of Social and Economic 
Sciences, Itálie. 
- 35th International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic 
Sciences, Španělsko. 
Předpokládá účast i na dalších významných setkáních. 
KHP předpokládá účast na cca deseti konferencích, jejichž termíny nejsou zatím známy. 
KHD uspořádá konferenci Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných 
středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, na NF VŠE v Praze a již má naplánováno 
minimálně šest konkrétních výjezdů na mezinárodní konference. 
KAFE plánuje uspořádat odborné setkání na téma Současná filosofie vědy, katedra filosofie 
na NF VŠE v Praze a prozatím má naplánovány tři vystoupení na konferencích v zahraničí. 
KIE plánuje další aktivní účast na konferencích s mezinárodní účastí. V současné době 
konkrétně na šestnácti. Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA) bude 
parterem při pořádání 3. studentského workshopu v Praze. 
KREG bude dále vysílat své členy na významná odborná setkání, zároveň zaslala podklady 
pro kandidaturu VŠE na pořádání výroční celoevropské mezinárodní konference organizace 
Regional Studies Association (RSA) na rok 2020. 
 
Pozitivní skutečností je, že z porovnání konferenční činnosti mezi roky 2016 až 2017 je patrné 
zvyšování aktivit, především v oblasti pořádání odborných setkání v gesci VŠE a pořádání 
konferencí se zahraničními partnery. Toto zvýšení zájmu lze pozitivně hodnotit především 
z toho důvodu, že hodnocení konferencí z pohledu přidělovaných RIV bodů je v podstatě 
bezvýznamné.  
 
Mezinárodní spolupráce - 2017 
 
Mezinárodní spolupráce je rozvinuta s významnými institucemi a universitami téměř celého 
světa, a to jak v oblasti pedagogické, tak především v oblasti vědecké. Mezi kooperující 
pracoviště patří:  
 
KEKE 
Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko, vědecká a pedagogická spolupráce 
Dublin Institute of Technology, Dublin, Irsko, pedagogická spolupráce 
University of Ljubljana, Faculty of Economics, Ljubljana, Slovinsko, pedagogická spolupráce 
University of Vienna, Department of Economics, Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce 
KAFE 
Mont Pelerin Society, University of Chicago, USA, vědecká spolupráce 
Balliol College a Harris Manchester College, University of Oxford, Oxford, Velká Británie, 
vědecká spolupráce 
Hume Society a British Society for the History of Philosophy, Oxford, Velká Británie, 
vědecká spolupráce 
Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum University, Řím, Itálie, vědecká spolupráce 
The Free Swiss University of St. George’s, Praha, ČR, vědecká spolupráce 
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko, vědecká spolupráce 
Laboratory for Applied Ontology ICST CNR Rome, Řím, Itálie, vědecká spolupráce 
Koblenz University, Landau in der Pfalz, Německo, vědecká spolupráce 
Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterodam, Nizozemsko, vědecká spolupráce 
Semantic Technology Laboratory, Institute for Cognitive Sciences and Technology - Italian 
National Research Council, Řím, Italie, vědecká spolupráce  
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, 
vědecká spolupráce 
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University of Toronto - prof. Anna Makolkin, Toronto, Kanada, vědecká spolupráce 
KHP 
European Institute of Social Security, Brusel, Belgie, vědecká a pedagogická spolupráce 
Research Center on Societal and Social Policy, Hongkong, Čína, vědecká a pedagogická 
spolupráce 
Europäische Akademie Berlin, Německo, vědecká a pedagogická spolupráce 
Staatliche Handelsschule Hamburg, Německo, vědecká a pedagogická spolupráce 
Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko, vědecká a pedagogická spolupráce 
The Free Swiss University of St. George’s , Švýcarsko, vědecká a pedagogická spolupráce 
J. Kepler University Linz, Rakousko, vědecká a pedagogická spolupráce  
Universita di Torino, Uniwersytet Wroclawski, Polsko, vědecká a pedagogická spolupráce  
Universita degli Studi di Verona, Itálie, vědecká a pedagogická spolupráce 
Universitatea Danubius, Rumunsko, vědecká a pedagogická spolupráce 
University of Gloucestershire, Velká Británie, vědecká a pedagogická spolupráce 
University of Kragujevac, Srbsko, vědecká a pedagogická spolupráce 
University of Ioannina, Řecko, vědecká a pedagogická spolupráce 
Universidade de Santiago de Compostela, Španělsko, vědecká a pedagogická spolupráce 
KHD 
Freie Universität Berlin, John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien an der Freie 
Universität Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce.  
Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Berlín, Německo, vědecká spolupráce. 
Staatsbibliothek zu Berlin, Berlín, Německo, vědecká spolupráce. 
Berlin-Lichterfelde Bundes Archiv, Bundesarchiv Berlin, Berlín, Německo, vědecká 
spolupráce 
Eisenbibliothek,  Schaffhausen, Švýcarsko, vědecká a pedagogická spolupráce 
Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Vídeň, Rakousko, vědecká 
spolupráce 
Andrássy Universität, Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien (Dr. 
Richard Lein), Universität Wien, Vídeň, Rakousko, pedagogická a vědecká spolupráce 
University of Cambridge, Cambridge, Velká Británie, vědecká spolupráce 
The National Archives,  London-Kew, Velká Británie, vědecká spolupráce 
Historický ústav Slovenské akadémie vied, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Bratislava, 
Slovenská republika, vědecká spolupráce  
Katedra hospodárskej politiky EU NHF v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Bratislava, Slovenská republika, vědecká spolupráce  
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Skalica, Slovenská republika, vědecká spolupráce 
Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 
Slovenská republika, vědecká spolupráce 
Archiv Ekonomické univerzity v Bratislavě, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, 
Slovenská republika, vědecká spolupráce 
Prešovská univerzita, Katedra environmentálneho manažmentu, Prešov, Slovenská republika, 
vědecká spolupráce 
Prešovský samosprávny kraj, Energetický klaster Prešovského kraja, Prešov, Slovenská 
republika, vědecká spolupráce 
Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet imeni Gagarina Ju. A. (doc. PhDr. 
Michail Vladimirovič Kovalev, Ph.D.), Saratov, Rusko, pedagogická a vědecká spolupráce 
University of Coimbra, Coimbra, Portugalsko, pedagogická a vědecká spolupráce 
History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens, Řecko, 
pedagogická a vědecká spolupráce 
University of Northern Colorado, USA, pedagogická a vědecká spolupráce 
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Univeristá degli studi di Trento, School of International Relations, Trento, Itálie, pedagogická 
spolupráce 
University of Glasgow, Velká Británie, pedagogická spolupráce 
The London school of economics and political science, Department of Economic History, 
London, Velká Británie, vědecká spolupráce 
Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftlehre; Vienna, Institut für Wertewirtschaft, 
Vídeň, Rakousko, vědecká spolupráce 
George Mason University / MERCATUS center; Fairfax, VA, USA, vědecká spolupráce 
Karl-Franzens-Universität Graz (Dr. Richard Lein), Graz, Rakousko, pedagogická spolupráce  
University of Eastern Piedmont, Alessandria, Itálie, pedagogická spolupráce 
University Institute Florence, Itálie, pedagogická spolupráce 
University of Limerick, Department of History, Limerick, Irsko, vědecká spolupráce 
Monetary Research Center, Sofia, Bulharsko, vědecká spolupráce 
KIE 
Central European University, Budapešť, Maďarsko, vědecká spolupráce 
Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Mnichov, Německo, vědecká 
spolupráce 
Erasmus University of Rotterdam, Rotterdam, Holandsko, pedagogická spolupráce 
European Master in Law and Economics (EMLE), konsorcium 10 univerzit, pedagogická 
spolupráce 
Brandenburgische Technische Universität, Cottbus, Německo,  vědecká spolupráce 
Hertie School of Governance, Berlín, Německo,  vědecká spolupráce 
International School of Economics at Kazakh-British Technical University, Almaty, 
Kazachstán,  vědecká spolupráce 
Villanova University, Villanova, USA,  vědecká spolupráce 
University of Bergamo, Bergamo, Itálie, vědecká spolupráce 
University of Milan, Milano, Itálie, vědecká spolupráce 
University of Glasgow, Glasgow, Velká Británie, vědecká spolupráce 
Texas A&M University School of Law, USA, vědecká spolupráce 
Institute of Law and Economics, University of Hamburg, Hamburg, Německo, vědecká 
spolupráce 
Uppsala University, Uppsala, Švédsko, vědecká spolupráce 
Aarhus University, Aarhus, Dánsko, vědecká spolupráce 
Lund University, Lund, Švédsko, vědecká spolupráce 
LMU Munich / Ifo institute, Mnichov, Německo,  vědecká spolupráce 
Max-Planck Institue for Tax Law and Finance, Mnichov, Německo, vědecká spolupráce 
Wageningen University, Wageningen, Holandsko, vědecká spolupráce 
University of Reading, Reading, Velká Británie, vědecká spolupráce 
University of Rennes, Rennes, Francie, vědecká spolupráce 
Universidad Francisco Maroquín, Guatemala, vědecká spolupráce 
Bina Nusantara University and Persada Indonesia University, Indonésie, vědecká spolupráce 
Higher School of Economics, Moscow, Ruská federace, vědecká spolupráce 
Max Planck Institute for Human Development, Berlin, Německo, vědecká spolupráce 
University of Gothenburg and Linköping University, Švédsko, vědecká spolupráce 
Brunel University, Londýn, Velká Británie, vědecká spolupráce 
University of Oxford, Oxford, Velká Británie, vědecká spolupráce 
RWTH Aachen, Aachen, Německo, vědecká spolupráce 
University of Zaragoza, Zaragoza, Španělsko, vědecká spolupráce 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Španělsko, pedagogická spolupráce 
Mediterranean University of Reggio Calabria, Itálie, vědecká spolupráce 
KREG 
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Univerzita Mateja Bela., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja (Doc. Ing. Dana 
Švihlová, Ph.D,), Banská Bystrica, Slovensko, vědecká i pedagogická spolupráce 
University of Waterloo, Faculty of Environmental Studies (prof. Robert Shipley), 
Toronto,Ontario, Canada, vědecká i pedagogická spolupráce 
International Association for Impact Assessment, Fargo, USA, vědecká spolupráce 
World Society of Ekistics, Atény, Řecko, vědecká spolupráce  
International Amenity Migration Centre (IAMC) (prof. Romella S. Glorioso, Ph.D. – prof. 
Lawrence Moss), Ph.D,  Spokane, WA, USA, vědecká spolupráce 
University of Pécs, Faculty of Business and Economics , Pécs, Maďarsko, ERASMUS+ 
Teaching assignment - výuka doc. Bákucz na VŠE – konec dubna 2016 
CEGSTAR (Vano Khukhunaishvili Center for Effective Governance System and Territorial 
Arrangement Reform), Tbilisi, Gruzie (projekt rozvojové pomoci financovaný ČRA) – 
poradenství, 2014-2016, pobyt v únoru 2016 
Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, NF EU, Bratislava 
Huddersfield Business School, University of Huddersfield, Queensgate, Huddersfield, HD1 
3DH  UK, Prof. Edward Kasabov – Associate Professor, spolupráce v rámci projektu GAČR 
2017 – 2018  
Nicolaus Copernicus University Faculty of Earth Sciences, Department of Urban Studies and 
Regional Development Toruń, Polsko, vědecká spolupráce 
Ekonomická univerzita v Karagandě (Kazachstán) - International programs, projects and 
Academic mobility Center of KEUK, Akademicheskaya st., 9, 100009 Karaganda, 
Kazakhstan – odborné vedení doktoranda 
BBS Soltau (Německo), Mrs. Silke Audehm.  
 
V rámci mezinárodních kontaktů se většina kateder soustředí na rozšiřování spolupráce se 
stávajícími partnery především při získávání kooperantů pro kvalitní publikační či výzkumné 
projekty. V roce 2018 budou v navazování dalších kontaktů nejaktivnější zřejmě Katedra 
institucionální, environmentální a experimentální ekonomie a opět Katedra hospodářských 
dějin. 
 
Vedoucí postavení v oblasti mezinárodní spolupráce zde zaujímá KHD, především v oblasti 
kontaktů v německy mluvících zemích. Nicméně je zřejmé, že svou působnost postupně 
rozšiřuje i do dalších lokalit. KIE bude využívat své zahraniční kontakty v projektech 
s mezinárodní účastí.  
Kooperace by měla přinášet nejen vědecké výstupy, ale měla by se také projevit i v množství 
zahraničních publikací, což není dosud příliš zřetelné. 
Další informace o mezinárodní spolupráci a hostujících profesorech jsou za fakultu 
každoročně uváděny ve výroční zprávě Národohospodářské fakulty. 
 
 
Spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovišti v rámci ČR v roce 2017 
 
Za významnou v rámci NF VŠE lze považovat také spolupráci s dalšími organizacemi v rámci 
ČR včetně pracovišti VŠE, kde lze uvést: 
 
KEKE 
VŠE, Fakulta podnikohospodářská, Praha 
VŠE, Katedra ekonometrie, Praha 
VŠE, Katedra cestovního ruchu, Praha 
Karlova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, Praha  
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno 



 
 

10 

 

Metropolitní univerzita v Praze, Katedra právních disciplín a veřejné správy 
Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a kvantitativních metod 
KAFE 
VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Praha  
VŠE, Fakulta podnikohospodářská, Praha 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha 
Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, Praha 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Pardubice 
Art & Design Institut, Praha  
Rudolfinská akademie, Asociace starožitníků ČR, Praha  
Česká společnost pro estetiku při Katedře estetiky FF UK Praha 
KHP 
VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Praha  
VŠE, Fakulta financí a účetnictví, Praha 
VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 
VŠE, Fakulta podnikohospodářská, Praha 
VŠE, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec 
MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta 
VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta 
KIE 
VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha, 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Praha,  
Univerzita Karlova v Praze, CERGE-EI, Praha,  
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno, 
KHD 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha  
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Plzeň 
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava 
MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta, Brno 
KREG 
VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 
VŠE Praha, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská, Praha 
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko–správní, Pardubice 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Praha 
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice 
Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha 
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno, 
ZČU Plzeň, Fakulta ekonomická, Plzeň 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha  
VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta 
 
Především v oblasti tuzemské spolupráce jde velmi často o kombinaci pedagogické i vědecké 
činnosti, které se prolínají a jsou obtížně oddělitelné. 
Plány budoucí spolupráce v rámci ČR jsou obtížně odhadnutelné, protože se v některých 
případech jedná zprvu o operativní kontakt, který teprve posléze přechází ve spolupráci 
dlouhodobějšího charakteru. 
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Publikační činnosti za rok 2017 a výhled na rok 2018 
 
V tomto bodě zprávy jsou evidovány pouze monografie, jejich příspěvky a publikace 
v periodikách evidovaných v databázích WoS, Scopus a ERIH. Hlavním důvodem je 
skutečnost, že MŠMT v současnosti hodnotí vědecké činnosti vysokých škol a fakult 
především skrze tyto publikační aktivity. 
 
Na rozdíl od předchozích bodů jsou publikace uváděny pouze souhrnnými čísly, protože 
podrobné údaje jsou každému k dispozici ve školní databázi. Stav databáze VŠE (PCVSE), ze 
které tato zpráva vychází, je k 19. 1. 2018, tj. ještě před ukončením zápisů publikačních 
aktivit za uplynulý rok, které je každoročně dáno koncem února. 
 
KEKE má prozatím vykázanou jednu monografii a dva příspěvky. Dále publikovali osm 
článků s nenulovým impakt faktorem a čtyři články evidované v databázi ERIH. Za odbornou 
knihu získala doktorka Chytilová Cenu rektora VŠE. 
KHP publikovala tři monografie a šest příspěvků. Počet publikací v periodikách zařazených 
do databáze WoS je sedm, ke kterým členové katedry přidali ještě tři články z databáze ERIH. 
KHD publikovala pět monografií a zároveň měla osm příspěvků do odborných knih, jeden 
článek v databázi WoS a deset v ERIH. 
KAFE vydala dvě monografie a jeden článek evidovaný v databázi Scopus. 
KIE publikovala osm článků v databázi WoS a dva články ve Scopus.  
KREG publikovala čtyři články s impakt faktorem, tři články ve Scopus a jeden v ERIH. Za 
svou impaktovanou publikaci byl doc. Pělucha odměněn cenou rektora VŠE. 
KAPR má evidovanou jednu monografii a jeden Scopus. 
 
Plánované publikace na rok 2017 se opět dařilo naplnit. U některých kateder se publikovalo i 
více a ve vyšší kvalitě, než bylo naplánováno. Jde především o KHP, KIE, KEKE a do určité 
míry i KREG. KHD má převahu publikační činnosti v monografiích a v databázi ERIH, 
přičemž se snaží publikačně pronikat i do databáze Web of Science. 
Vedle pedagogických pracovníků úspěšně publikují také doktorandi. 
 
Z plánů publikačních činnosti na rok 2018 lze uvést především tři plánované monografie 
KHD a po jedné u KHP, KAFE a KREG. 
V plánu na rok 2018 také nalezneme sedm článků u KHD, čtyři u KIE, jeden u KAFE a 
dokonce devět u KREG směřovaných do časopisů ve WoS. Je třeba vyzdvihnout, že se často 
jedná o stati, které jsou buď rozepsané, podané nebo i v pokročilém stavu recenzního řízení. 
Podrobnější rozpis plánu publikací u zmíněných kateder je třeba hodnotit velmi pozitivně, 
protože v minulých letech byla plánovací činnost v této oblasti u některých kateder velmi 
skromná, resp. poskytnuté informace z některých kateder mívaly často pouze obecný 
charakter.  
 
Pro názornější pohled na postavení NF mezi ostatními fakultami na VŠE lze výsledky 
publikační činnosti fakulty hodnotit i z dlouhodobějšího hlediska (od roku 2011) a 
v mezifakultním porovnání. 
Vyhodnocení vědecké a publikační činnosti za toto období na VŠE bylo zpracováno do 
tabulek (viz tabulky v příloze č. 2), relativizující počty monografií a příspěvků do nich (MO) 
a počty článků v časopisech s nenulových impakt faktorem (CI). Tyto počty jsou v letech 
2011 až 2016 přepočteny na počty pracovníků a počty úvazků. Pro lepší představu o situaci na 
NF je vytvořeno mezifakultní porovnání.  
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Průměrný počet MO na jednoho pracovníka na NF je ve sledovaném období 0,145 (druhá 
nejvyšší hodnota je u FIS 0,084) u CI dokonce 0,308 (druhá nejvyšší hodnota je také u FIS 
0,270).  
Průměrný počet MO na úvazek je za celé období u NF dokonce 0,198 (druhý nejvyšší 
výsledek u FPH 0,108) a u CI dosahuje tato hodnota 0,421 (druhá nejvyšší u FIS je 0,341).  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo uzavřeno zadávání publikací do celoškolské 
databáze (PCVSE) na VŠE nebyl prozatím zahrnut rok 2017. Předběžné výsledky naznačují, 
že rok 2017 publikační aktivity NF spíše posílí. 
 
Národohospodářská fakulta zaujímá tedy v těchto ukazatelích vedoucí postavení mezi všemi 
fakultami na VŠE. 
 
Na úrovni vedení fakulty je také pozitivně hodnocena skutečnost, že stoupá podíl 
akademických pracovníků na kvalitních publikacích, především CI, což se ve výsledku také 
projevuje ve větším počtu habilitačních a profesorských řízení na fakultě v posledních letech. 
 
3. Závěr 
 
V podstatě všechny hodnocené aktivity kateder NF VŠE a tedy i celé fakulty v současnosti 
mají za cíl maximalizovat vědeckou, výzkumnou a publikační činnost na základě bodového 
hodnocení jejích výsledků tzv. RIV, které je rozhodujícím ukazatelem při posuzování vědecké 
a výzkumné činnosti vysokých škol v ČR. Klíčové je tedy množství vysoce hodnocených 
odborných knih a článků v periodikách WoS, Scopus ev. ERIH.  
Z uváděných informací je zřejmé, že se NF VŠE adaptovala na současné způsoby hodnocení 
vědecké a výzkumné činnosti se všemi klady i zápory, který tento způsob hodnocení vědy 
sebou nese.  
Hlavním přínosem je rozšíření a především zkvalitnění publikační činnosti. Analýza za roky 
2011 až 2016 prokázala, že v počtech impaktovaných článků přepočtených na pracovníka a na 
úvazek má NF VŠE výrazně nejlepší výsledky z celé VŠE. Podle předběžných výsledků za 
rok 2017, lze předpokládat, že by si NF VŠE měla v oblasti publikací evidovaných ve WoS a 
v odborných knihách své postavení udržet. 
Novým pozitivním prvkem v oblasti vědeckých aktivit je navyšování počtu konferencí a 
dalších odborných setkání pořádaných a spolupořádaných katedrami VŠE v posledním 
období. 
Ve stavu útlumu se však stále nachází aplikovaný výzkum, jehož výstupy jsou v rámci RIV 
ohodnocené méně nebo vůbec. 
Důsledkem zvýšené kvalitní publikační činnosti a kvalitních pedagogických aktivit je 
zvyšování kvalifikace pracovníků NF VŠE, které lze hodnotit v počtech úspěšných 
profesorských a habilitačních řízení.  
Na rozdíl od let 2012 až 2014, kdy na NF VŠE úspěšně habilitoval každý rok pouze jeden 
docent, v roce 2015 byli jmenování docentem již tři kolegové.  
V roce 2016-17 proběhla čtyři úspěšná habilitační řízení a dvě řízení profesorská. 
V současnosti je v běhu jedno habilitační řízení a připravuje se zahájení jednoho 
profesorského řízení. 
 
Na NF VŠE nadále podporují aktivity, které se dlouhodobě osvědčují. V souvislosti s novými 
pravidly hodnocení vědecké a výzkumné činnosti na MŠMT se počítá i se zaváděním 
některých nových prvků, které mají podpořit vědeckou a výzkumnou činnost vč. publikačních 
výstupů.   
Mezi podporované činnosti může patřit: 
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- vznik specializovaných výzkumných týmů, které vykazují nadstandardní výsledky ve 
výzkumu a vývoji, 
- snižování přímé výuky pracovníků, kteří budou působit ve specializovaných výzkumných 
pracovištích, 
 - poskytování studijního volna pro přípravu na kvalifikační růst, 
- poskytování příspěvků na pobyty v zahraničí přednostně pracovníkům, kteří připraví 
společné publikace se zahraničními autory v periodikách evidovaných v databázích WoS a 
Scopus,  
- při proplácení účastnických poplatků a dopravy na významné mezinárodní konference 
kombinovat zdroje kateder (především institucionální podpory) se zdroji fakulty a školy, 
- získání a udržení nejlepších absolventů doktorského studia pro jejich další působení na NF 
VŠE, 
- nominování kandidátů do post doktorandských kurzů i v následujících obdobích, 
- publikování nejlepších prací studentů, především prací úspěšných v Soutěži o cenu děkana 
(SOCD) či ESOP, ale také dalších studií vzniklých z kvalifikačních prací, případně i se 
spoluautorstvím pedagogů. 
 
Hodnocení vědecké a publikační činnosti vysokých škol (tzv. Metodika 17+) pro další období 
je ve fázi dynamického vývoje, kdy nejsou jednoznačně známy hlavní faktory hodnocení ani 
jejich váhy do budoucna. Proto mezi hlavní cíle rozvoje vědy a výzkumu na NF VŠE stále 
zůstává publikování významných vědeckých prací (především odborných knih a článků 
v časopisech z databáze WoS), získávání významných grantů a projektů, zvyšování vědecké 
kvalifikace zaměstnanců fakulty prostřednictvím habilitačního a profesorského řízení, ale také 
zvýšení zainteresovanosti vyučujících na publikační činnosti. Nově se pozornost zaměřuje 
také na pořádání konferencí se zahraničními partnery. 
 
 



      

 

Příloha č. 1 
 

Granty Národohospodářské fakulty 2017 

GA ČR  
 Řešitel katedra reg. č. název trvání 

doc. Mgr. PhDr. Drs. 
Silvester van Koten, M.A., 
Ph.D.  KIE 15-03488S 

Rozhodování na finančních energetických trzích: komputační a 
experimentální analýza 2015-2017 

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D. KIE 15-16481S 

Vzdělávací systém a lidský kapitál během průmyslové revoluce: 
Habsburská monarchie 1780 - 1914 2015-2017 

prof. Ing. Pavel Pelikán, CS. KIE 16-25019S 
Proč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a 
evoluční politické ekonomie 2016-2017 

doc. Niclas Berggren, Art.D., 
Ph.D. KIE 16-19934S 

Důvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy 
a efekty tržní ekonomiky 2016-2018 

doc. Mgr. PhDr. Drs. 
Silvester van Koten, M.A., 
Ph.D.  KIE 17-16633S 

Design aukcí pro tržní prémie pro pobřežní větrné elektrárny: 
teoretický a experimentální výzkum 2017-2019 

doc. Mgr. Libor Dušek, 
Ph.D. KIE 17-16583J 

Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální 
evidence z individuálních dat 2017-2019 

Ing. Alexander Klein MA, 
Ph.D. KIE 17-13296S 

Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn 
hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 
1880-2000 2017-2019 

Veronica Grembi, Ph.D., 
M.A., M.Sc., B.Sc. KIE 17-20175S 

Císařské legie na pochodu? Empirický výzkum DRG systému a 
porodnické praxe 2017-2019 

doc. Ing. Martin Pělucha, 
Ph.D. KREG 17-12372S 

Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické 
politiky rozvoje venkova EU 2017-2018 

7. RP - RegPol 
 řešitel katedra reg. č. název trvání 

prof. Ing. Jaroslav 
Macháček, CSc, KREG 607022 

Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation 
in Central and Eastern Europe 2014-2017 
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Příloha č. 2 

Počty MO a CI na pracovníka a úvazek v období 2011–2016 
 

Počet MO na pracovníka Počet CI na pracovníka Průměrný počet 

MO na 

pracovníka za 

období 2011–

2016* 

Průměrný počet 

CI na pracovníka 

za období 2011–

2016* 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

FFU 0,055 0,121 0,092 0,020 0,084 0,000 0,154 0,165 0,214 0,242 0,284 0,221 0,062 0,214 

FMV 0,086 0,073 0,078 0,066 0,079 0,022 0,035 0,020 0,057 0,115 0,096 0,073 0,068 0,064 

FPH 0,085 0,102 0,082 0,139 0,098 0,045 0,023 0,085 0,148 0,098 0,089 0,080 0,092 0,087 

FIS 0,128 0,157 0,051 0,069 0,071 0,027 0,160 0,261 0,265 0,302 0,327 0,319 0,084 0,270 

NF 0,107 0,182 0,105 0,133 0,200 0,147 0,250 0,148 0,360 0,253 0,533 0,333 0,145 0,308 

FM 0,026 0,026 0,027 0,049 0,027 0,000 0,205 0,103 0,189 0,171 0,135 0,108 0,026 0,152 

 
Počet MO na úvazek   Počet CI na úvazek Průměrný počet 

MO na úvazek za 

období 2011–

2016* 

Průměrný počet 

CI na úvazek za 

období 2011–

2016* 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

FFU 0,063 0,145 0,112 0,026 0,102 0,000 0,177 0,197 0,262 0,307 0,345 0,269 0,074 0,260 

FMV 0,096 0,084 0,091 0,075 0,093 0,027 0,040 0,022 0,066 0,132 0,113 0,086 0,078 0,074 

FPH 0,104 0,115 0,097 0,164 0,114 0,052 0,028 0,096 0,174 0,116 0,103 0,093 0,108 0,101 

FIS 0,160 0,195 0,065 0,088 0,089 0,034 0,200 0,326 0,335 0,387 0,413 0,402 0,107 0,341 

NF 0,142 0,238 0,143 0,189 0,279 0,205 0,332 0,194 0,494 0,361 0,745 0,466 0,198 0,421 

FM 0,028 0,029 0,030 0,060 0,031 0,000 0,225 0,115 0,210 0,210 0,155 0,124 0,030 0,173 

 

*Vzhledem k nedostupnosti počtu pracovníků za rok 2016 v době provádění analýzy, byly pro výpočty v daném roce použity počty pracovníků z roku 2015.  


