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Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE 

 

Prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum jsou na VŠE alokovány na 

základě Interní grantové soutěže. Zaměření této podpory i způsob organizace Interní grantové 

soutěže umožnily podstatným způsobem zapojit nejen doktorandy, ale i studenty 

magisterského studia do vědecko-výzkumných aktivit kateder a fakult. Začlenění studentů do 

vědecko-výzkumných týmů napomáhá rozvoji odpovědnosti doktorandů pro týmovou 

vědecko-výzkumnou činnost a možnost účasti na mezinárodních konferencích, což podporuje 

internacionalizaci doktorského studia. Studentská vědecká činnost přinesla i významné 

zvýšení publikační činnosti zejména v odborných časopisech a ve sbornících z konferencí.  

V roce 2019 byl jako v předchozích letech kladen důraz na kvalitní publikační výstupy 

(tuzemské a zahraniční impaktované a recenzované články). Nejvíce se na článcích 

v impaktovaných časopisech, na příspěvcích ve sbornících registrovaných v databázi 

Thomson Reuters a SCOPUS a na článcích v recenzovaných časopisech podílela Fakulta 

informatiky a statistiky. 

 

Souhrnný počet výsledků, které jsou zaznamenány v databázi publikační činnosti VŠE ke dni 

11. 3. 2020 a budou předkládány fakultami jako výsledky účelové podpory na vysokoškolský 

specifický výzkum do databáze IS VaVaI je 424, v tom je uvedeno mezi jinými 9 

odborných knih, 7 kapitol v knize, 34 článků v impaktovaných časopisech evidovaných 

ve WoS, 32 článků v časopisech evidovaných ve SCOPUS, 78 článků v ostatních 

recenzovaných časopisech, 15 příspěvků ve sbornících z konference sledované 

v Conference Proceedings Citation Index, 27 příspěvků ve sbornících registrovaných v 

databázi SCOPUS a 106 příspěvků na ostatních konferencích s mezinárodní účastí.  

 

S využitím podpory specifického vysokoškolského výzkumu bylo podpořeno 16 disertačních 

prací a 24 diplomových prací.  

 

V roce 2019 zástupci fakulty neuvedli žádné příklady excelence dosažené s využitím podpory 

(např. oceněné práce), ale zmínily zlepšení publikačních výstupů, a to v časopisech 

s nenulovým impakt faktorem a v časopisech registrovaných v databázi Scopus, dále různá 

ocenění, např. Fakulta managementu uvedla Cenu Hlávkovy nadace, atd. Za excelenci lze 

považovat i to, že se zvyšuje počet monografií vytvořených s podporou specifického 

výzkumu.  

Celkem se s využitím podpory specifického výzkumu konalo 13 studentských vědeckých 

konferencí. Celková dotace využitá na konané konference je uvedena ve Výkazu o čerpání 

prostředků. 
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Zásady studentské grantové soutěže 

 

Zásady studentské grantové soutěže na VŠE jsou zveřejněny na webové stránce školy:  

 

 

https://veda.vse.cz/zasady-studentske-grantove-souteze-platne-pro-projekty-zahajene-od-r-

2019/ 
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Fakulta financí a účetnictví  

 

Projekty financované z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděné 

v roce 2019 pokračovaly v již schválených plánech řešení a zároveň bylo vyhodnoceno plnění 

pokračujících a ukončených projektů. Všechny hodnocené projekty podle závěrů Grantové 

rady fakulty až na jednu výjimku (splněno s věcnou výhradou) v zásadě plnily stanovené cíle. 

Cílem projektů je zlepšování podmínek pro vědecko-výzkumnou práci studentů, zejména 

doktorského studia; v případě kvalitních magisterských studentů jsou do projektů zapojování i 

tito. Při hodnocení ukončených projektů i výběru nových byl v souladu s celoškolskými 

pravidly prioritně hodnocen jejich odborný přínos, výzkumné předpoklady řešitelského týmu 

u nových projektů, adekvátnost finančních požadavků a jejich zodpovědné čerpání, kvalita a 

rozsah výstupů projektů a jejich příspěvek k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Řešení 

projektů trvale přispívá k rozvoji výzkumné činnosti fakulty (zlepšení úrovně publikační 

činnosti studentů doktorského studijního programu a s nimi propojených akademických 

pracovníků). Celkem bylo v rámci projektů financovaných z účelové podpory na specifický 

vysokoškolský výzkum zcela či v částečném spoluautorství publikováno nebo vytvořeno 

k publikaci či realizováno jako další aktivity 116 příspěvků, resp. akcí v následující struktuře:  

  

 25 článků v časopisech v databázi Web of Science nebo Scopus,  

  

 38 článků v recenzovaných odborných časopisech (mimo WoS a Scopus),  

  

 3 příspěvků v monografiích nebo učebnic,   

  

 20 příspěvky ve sbornících sledovaných v CPCI a ve Scopus,  

  

 22 příspěvku na významných mezinárodních konferencích, které dosud nebyly 

indexovány v CPCI nebo ve Scopus,  

  

 vědecká konference a studentská sekce pořádané fakultou za podpory projektů IGA  

The 20th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2019),   

 

24rd International Conference Theoretical and Practical Aspests of Public Finance 2019 – 

Student Sessions and publikacations (TPAVF 2019),  

 3 diplomové a 3 disertační práce studentů zapojených do projektů IGS.  
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Fakulta financí a účetnictví – tabulka 

 

 

 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F1/59/2017 Pokročilé metody risk managementu s použitím umělé inteligence 1. 3. 2017 29. 2. 2020 200 190                    82 160                                   50 000                       6 5

F1/46/2019 Vývojové trendy na finančních trzích 1. 3. 2019 28. 2. 2022 471 530                    286 800                                 193 000                    16 13

F1/7/2018 Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR 1. 3. 2018 28. 2. 2021 188 350                    100 100                                 66 600                       18 11

F1/42/2019 Nové výzvy Corporate Finance v České republice 1. 3. 2019 28. 2. 2021 370 000                    270 041                                 195 000                    11 6

F1/16/2019 20. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE 1. 3. 2019 29. 2. 2020 266 590                    143 600                                 90 000                       10 9

F1/18/2018 Textová analýza obsahu účetních závěrek 1. 3. 2018 29. 2. 2020 238 260                    97 520                                   60 000                       7 6

F1/25/2019 Tržní selhání a jejich vliv na kvalitu auditu v České republice 1. 3. 2019 28. 2. 2022 278 350                    143 600                                 90 000                       5 3

F1/37/2019 Dopady digitalizace v účetnictví 1. 3. 2019 28. 2. 2021 80 470                      58 400                                   45 000                       3 2

F1/18/2017 Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí 1. 3. 2017 29. 2. 2020 487 060                    354 000                                 220 000                    24 17

F1/25/2018 Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků 1. 3. 2018 28. 2. 2021 285 600                    149 760                                 97 500                       9 7

F1/7/2019 Ekonomické a institucionální aspekty veřejných financí 1. 3. 2019 28. 2. 2022 534 160                    262 140                                 167 000                    20 13

F1/24/2019 Studentské části a aktivity konference TPAVF 1. 3. 2019 28. 2. 2021 82 470                      55 100                                   35 000                       2 2

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2019 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2019 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Fakulta mezinárodních vztahů 

 

V roce 2019 bylo na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE s podporou finančních prostředků na 

specifický výzkum řešeno celkem 15 projektů. Z toho 3 projekty (všechny 3 na organizaci 

mezinárodních konferencí) byly ukončeny s hodnocením „splněno bez výhrad“, 2 projekty 

byly hodnoceny jako „nesplněné“, 3 projekty mají odložené hodnocení o 6 měsíců a 7 

projektů bylo schváleno k pokračování. Řešitelské týmy, složené z akademických pracovníků, 

studentů doktorských studijních programů a studentů magisterských studijních programů, 

vytvořily/publikovaly v rámci specifického výzkumu za rok 2019 následující výstupy: 

 

1) množství publikačních výstupů v rámci IGS za rok 2019  

 monografie (učebnice) - 0 

 články v časopise s nenulovým impakt faktorem – 2 

 články v časopise v databázi SCOPUS - 6 

 ostatní články v recenzovaných časopisech – 8 

 příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí - 13 

2) množství diplomových a disertačních prací, které vznikly s podporou IGS v roce 

2019: 

 diplomové práce - 1 

 disertační práce - 0 

3) příklady excelence dosažené s využitím podpory IGS v roce 2019: 

-  

 

4) údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory IGS v roce 
2019: 

 XII. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE O SOUČASNÉ LATINSKÉ 

AMERICE – AMÉRICA LATINA HOY (5.-6. 4. 2019) 

 XI. ročník Mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských 

států Evropské unie“, 8th November 2019, University of Economics, Prague 

 21th International Conference on Environmental Economics, Policy and International 

Environmental Relations (28.-29. 11. 2019) 
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Fakulta mezinárodních vztahů – tabulka 

 

 

 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů
F2/3/2018 Strukturální problémy subsaharských ekonomik 01.03.2018 29.02.2020 216 710 104 170 64 000 5 3

F2/57/2018 Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice 01.03.2018 29.02.2020 183 740 96 126 60 000 3 2

F2/63/2018

Proměny v transatlantickém partnerství mezi EU a USA - nadále platforma překonávání 

bezpečnostních a ekonomických výzev pro Evropu? 01.03.2018 29.02.2020 227 220 73 140 45 000 9 6

F2/70/2018

Přeshraniční veřejné zakázky – analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých 

firem 01.03.2018 29.02.2020 152 120 77 701 55 901 2 1

F2/10/2019 Konference o současné Latinské Americe 01.03.2019 29.02.2020 128 000 98 070 71 300 5 4

F2/13/2019 Google Econometrics: The Power of a Search Engine 01.03.2019 28.02.2021 213 180 101 170 61 000 5 4

F2/14/2019 Pět let po rekodifikaci - pět let zkušeností, inspirací a otázek 01.03.2019 28.02.2021 399 760 289 660 196 000 16 11

F2/15/2019 Ekonomie a politika pstruhového rybolovu 01.03.2019 28.02.2021 117 760 90 070 70 000 2 1

F2/20/2019 Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník) 01.03.2019 29.02.2020 180 590 93 490 60 000 5 3

F2/40/2019 Vliv distribuční cesty na chování spotřebitele na trhu vína 01.03.2019 29.02.2020 213 796 133 222 81 000 4 2

F2/49/2019

Globální produkční sítě na pozadí technologických změn: dopady těchto změn na uspořádání 

světové ekonomiky 01.03.2019 28.02.2021 352 450 124 526 75 000 7 4

F2/52/2019 Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí 01.03.2019 28.02.2021 204 280 112 098 84 000 4 3

F2/56/2019

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International 

Environmental Relations 01.03.2019 29.02.2020 100 010 44 976 29 990 3 2

F2/61/2019 The Transition of Power from the Perspective of Interpretative Approaches to IR Theories 01.03.2019 28.02.2021 271 081 126 760 100 000 4 2

F2/65/2019 Mechanismus sudden stop v různých režimech měnového kurzu 01.03.2019 28.02.2021 449 880 230 330 150 000 7 4

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Doba řešení projektu
Název projektu

Evidenční 

číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2019 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2019 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Fakulta podnikohospodářská 

 

Následující hodnocení vychází z dat, která byla dostupná v databázi publikační činnosti a 

v systému InSIS VŠE ke dni 1. 3. 2020. 

V roce 2019 bylo na Fakultě podnikohospodářské (FPH) řešeno 9 ročních projektů, 6 

projektů víceletých z r. 2018 a 3 zahájené projekty dvouleté. Byly podpořeny studentské 

sekce konferencí MSED a IMES. Celkem 6 projektů ucházejících se o podporu nebylo 

přijato. Jeden původně plánovaný dvouletý projekt byl na konci období 2018 předčasně 

ukončen, neboť řešitel nepodal žádost o pokračování v roce následujícím.  

Všechny projekty byly fakultní grantovou komisí posuzovány dne 25. 9. 2019 v rámci 

průběžného hodnocení a následně projekty prošly dne 4. 2. 2020 závěrečným hodnocením. 

Závěrečné zprávy jsou u všech projektů dostupné v rámci InSIS VŠE. Z uvedených projektů 

bylo k 4. 2. 2020 podle systému ISIS ukončeno s výsledkem splněno nebo splněno s výhradou 

17 projektů, 1 projekt nesplněn  z důvodu ukončení doktorského studia hlavní řešitelky. 

Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do Fondu účelových prostředků a budou 

použity v roce 2020. Z roku 2019 pokračují po úspěšné obhajobě prvního roku řešení 3 

dvouleté projekty.  

 

 Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu  

Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 1. 3. 2020 na jednotlivých projektech 

specifického výzkumu „IGA VŠE“ za kalendářní rok 2019 celkem 33 položek. V rámci 

dodávek do RIV šlo o 6 článků do časopisu s impakt faktorem a 6 článků v časopisech 

registrovaných v databázi Scopus. Výsledek v této oblasti kvalitních časopisů je v porovnání 

s rekordním rokem 2018 mírně nižší. Dále se jednalo o 2 recenzované články, 8 příspěvků na 

mezinárodních konferencích a další výstupy. Dále je značné množství dalších článků 

v probíhajícím recenzním řízení, a to vč. článků v recenzním řízení do impaktovaných 

časopisů a je možné očekávat jejich vydání v letech 2020-21. Souhrnně je možné konstatovat, 

že IGA má velký význam pro rozvoj publikační činnosti v oblasti specifického. 

 

 Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V návaznosti na následující IGA projekty bylo v roce 2019 obhájeny celkem 10 

disertačních prací. Souvislosti disertačních prací a jednotlivých projektů jsou popsány níže: 

1) projekt F3/60/2016 Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě, 

doktorská disertační práce Jamese Huňaka s názvem Heterogenita obchodních cestujících 

v osobní letecké dopravě. 

2) Projekt F3/19/2016 Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů. doktorská 

disertační práce Vladimíra Höniga Rozvoj trhu obnovitelných paliv. 

3) Projekt IGS F3/26/2018 Senzorický marketing a multimodalita smyslů: Vliv barvy 

produktu na preferenci vůně, doktorská disertační práce Adriany Starostové Senzorický 

marketing a smyslové shody - Efekt produktové barvy na vnímání vůně. 

4) Projekt IGS F3/34/2018 Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami 

kvality v České republice, doktorská disertační práce Tomáše Sadílka Typologie 

spotřebitelů na českém trhu potravin označených značkami kvality. 

5) Projekt IGS F3/18/2016 Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků 

a lokální ekonomiky obecně, doktorská disertační práce Kateřiny Gawthorpe Alternative 

currencies: Mathematical examination. 
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6) Projekt IGS F3/50/2016 Proces koučování a determinanty jeho efektivity doktorská 

disertační práce Pavlíny Honsové Klíčové determinanty procesu koučování. 

7) Projekt IGS F3/29/2011 Metodiky animačních projektů v kultuře, doktorská disertační 

práce Ireny Tyslové Interakce místa paměti a jádra produktu v destinaci turismu. 

8) Projekt F3/08/2017 Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení 

marketingové výkonnosti u českých MSP, doktorská disertační práce Jiřího Maříka Vztah 

měření výkonnosti marketingu a tržní orientace a jejich dopad na výkonnost malých a 

středních firem. 

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

literatury, výtvarného umění a filmu, doktorská disertační práce Pavly Petrové Kulturní 

politika v oblasti umění. 

10) Projekt IGS F3/6/2018 Organizational psychology and organizational design to support 

cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions 

in processing of customer data, doktorská disertační práce Milomira Vojvodiče Data 

compliance with cross-functional governance team leadership and customer-centric 

operating model. 

 

 Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V roce 2019 se na projektech IGA podíleli 3 studenti navazujícího magisterského studia, 

v daném roce nicméně diplomové práce neukončili.  

 

 

 Studentské vědecké konference, které byly realizovány s podporou prostředků na 

SVVŠ 

Podpora IGA byla využita na zapojení studentů do organizace a odborného programu 

konference 13th International Days of Statistics and Economics, která se uskutečnila v září 

2019, a na podporu 7th Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 

conference v květnu 2019. Obě konference se uskutečnily na VŠE v Praze. 
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Fakulta podnikohospodářská – tabulka 
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů
F3/36/2019 Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej 

dopadu na trh s umením

01.03.2019 29.02.2020 130 010 81 760 63 000 6 3

F3/38/2019 Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků 01.03.2019 29.02.2020 262 820 88 400 75 000 2 1

F3/44/2019 Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 13th 

International Days of Statistics and Economics

01.03.2019 29.02.2020 139 290 73 400 60 000 6 2

F3/45/2019 Možnosti kvantifikace dopadu dobrovolnictví v živé nekomerční kultuře 01.03.2019 29.02.2020 120 080 80 470 66 400 5 3

F3/47/2019 Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh 01.03.2019 29.02.2020 261 060 149 400 136 000 3 2

F3/57/2019 Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod 

strojového učení

01.03.2019 28.02.2021 290 710 172 550 129 000 3 2

F3/59/2019 Chyby v atribuci úspěchu podle pozice ve skupině se zaměřením na 

leadership 

01.03.2019 28.02.2021 333 410 249 800 216 300 4 3

F3/60/2019 Distraction in the classroom - The influence of information 

communication technologies (ICT) on the listening process and the 

information gain of lectures in second language

01.03.2019 projekt předčasně 

ukončen z důvodu 

neplnění

76 970 35 080 32 400 3 2

F3/63/2019 Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a 

kulturní diverzity

01.03.2019 28.02.2021 183 410 151 900 105 000 3 2

F3/70/2019 Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro 

manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a 

prevence syndromu vyhoření.

01.03.2019 29.02.2020 153 010 127 910 79 000 2 1

F3/71/2019 Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019 01.03.2019 29.02.2020 158 380 114 620 70 400 11 8

F3/72/2019 Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací 01.03.2019 29.02.2020 105 530 66 700 60 000 3 2

F3/6/2018 Organizational psychology and organizational design to support cross-

LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and 

restrictions in processing of customer data

01.03.2018 29.02.2020 129 650 110 200 70 000 3 2

F3/15/2018 Vývoj finanční situace podniků před úpadkem – identifikace příznaků 

krize podniku

01.03.2018 29.02.2020 137 590 85 950 62 500 3 2

F3/34/2018 Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v 

České republice

01.03.2018 29.02.2020 230 000 115 200 75 000 4 3

F3/36/2018 Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT 

(EGIT) 

01.03.2018 29.02.2020 129 650 110 200 70 000 3 2

F3/54/2018 Strategická fi lantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů 

fi lantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových 

organizací

01.03.2018 29.02.2020 119 390 79 880 70 500 3 2

F3/66/2018 Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření 

nové dimenze inovativnosti

01.03.2018 29.02.2020 119 980 101 980 85 900 3 2

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Doba řešení projektu
Název projektu

Evidenční 

číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2019 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2019 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Fakulta informatiky a statistiky 

 
 

Finanční prostředky, určené na účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum, na 

Fakultě informatiky a statistiky sloužily zejména k zajištění širšího zapojení studentů 

doktorského studia do vědecké práce fakulty. Představovaly tak nástroj pro vytváření 

podmínek k vědecké práci jak mladých akademických pracovníků, tak i doktorandů fakulty. 

Výběr projektů, podporovaných z účelové podpory byl podroben pečlivému výběru, kde 

hlavní úlohu hrála zejména aktuálnost nabídnutých témat výzkumu, spojených s výstupy 

určenými k publikaci. V roce 2019 bylo z prostředků FIS podpořeno celkem 17 projektů. 

Jeden z nich byl zaměřen na podporu organizace konferencí, zejména těch, kterých se účastní 

mladí vědečtí pracovníci a doktorandi FIS, a jejichž výsledky jsou potom indexovány 

v prestižních databázích. Z prostředků účelové podpory na specifický výzkum bylo 

podpořeno v rámci projektu IGS v souladu s projektovým záměrem pořádání celkem pěti 

konferencí. Jednalo se o následující konference: Den doktorandů FIS, IDIMT – 

Interdisciplinary Information Management Talks, MSED – Mezinárodní statistické a 

ekonomické dny, Systémové přístupy a RELIK – Reprodukce lidského kapitálu, vzájemné 

vazby a souvislosti. Dvě z těchto konferencí jsou indexované v CPCI seznamu Web of 

Science a jedna z nich je indexovaná navíc i v databázi Scopus. Celkem se na ni představilo 

41 publikací doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Konference plošně podporovaly 

činnost doktorandů jak kvantitativních metod (2 konference – konference MSED a RELIK), 

tak i informatiky (2 konference – konference IDIMT a Systémové přístupy). Konference Den 

doktorandů FIS byla společná pro všechny obory doktorského studia FIS. Do dvacátého 

třetího ročníku této konference se přihlásilo celkem devět účastníků. Z toho na oboru 

„Aplikovaná informatika“ to byli tři účastníci, na oboru „Ekonometrie a operační výzkum“ to 

byli účastníci čtyři a na oboru „Statistika“ to byli dva účastníci. 

Obhájené a rozpracované disertační práce jsou následující: 

Disertační práce (obhájené): 

 Mgr. Vladimír Holý, Ph.D.  

o Název: Financial High-Frequency Data 

 Ing. Tatiana Medková, Ph.D.  

o Název: Empirical Analysis of the Impact of Immigration on European Labor Markets 

in Times of Economic Recession 

 Ing. Jiří Hradil, Ph.D.  

o Název: Ergonomie software a trendy dlouhodobé udržitelnosti uživatelského rozhraní 

 

Disertační práce (rozpracované):  

 Mgr. Cibulková, Mgr. Ing. Frýd, Ing. Georgiev, Ing. Habarta, Ing, Hanousek, Ing. Kovář, 

Ing. Novák, Ing. Pieter, Ing. Ptáčková, Ing. Sirota, Ing. Sokol, Ing. Strnad, 

Ing. MUDr. Štěpánek, Ing. Švarc, Ing. Tomanová, Ing. Zettel, Ing. Bc. Zýková 

 

Přehled počtu projektů: 

17 projektů  

 8 dvouletých ukončených 

 9 dvouletých pokračujících 

 

Další oblast studentské práce, která byla podpořena z těchto prostředků, byla publikační 

činnost ve formě příspěvků na konferencích nebo v recenzovaných časopisech. 
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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 2019. 

 

Tabulka 1: Přehled výstupů z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za 

rok 2019 

Druh výstupu Publikováno Předáno do tisku Dokončováno 

Časopisy s IF 4 2 15 

Recenzované časopisy 7 3 4 

Příspěvky na konferencích  84 3 1 

Uspořádání konferencí 5 0 0 

Podpořené disertační práce 3 1 18 

Podpořené diplomové práce 14 0 5 

 

 

Nasazení prostředků pro účelovou podporu specifického vysokoškolského výzkumu 

významně rozšířilo možnosti mladých pracovníků FIS v jejich zapojení se do vědecké práce 

jak v tuzemsku, tak i na mezinárodní úrovni. 
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Fakulta informatiky a statistiky – tabulka 

 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F4/14/2018
Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních 

průzkumů 01.03.2018 29.02.2020 148 820 73 400 60 000 4 3

F4/20/2018 Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
01.03.2018 29.02.2020 185 150 76 080 60 000 3 2

F4/21/2018 Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu
01.03.2018 29.02.2020 258 200 101 700 61 500 6 3

F4/33/2018
Využití crowdsourcingu pro evaluaci efektu psychických jevů na 

srozumitelnost prezentace modelů strojového učení 01.03.2018 29.02.2020 333 320 164 320 100 000 9 6

F4/44/2018 Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy
01.03.2018 29.02.2020 204 710 99 120 75 000 4 2

F4/60/2018
Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové 

ekonometrie 01.03.2018 29.02.2020 235 560 81 630 55 500 5 3

F4/78/2018
Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických 

problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus 01.03.2018 29.02.2020 250 050 86 160 54 000 6 4

F4/80/2018 Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase
01.03.2018 29.02.2020 166 960 64 620 40 500 4 2

F4/1/2019
Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných 

sociálních skupin v České republice 01.03.2019 28.02.2021 194 650 85 450 52 000 8 5

F4/11/2019
Konference FIS 2019 - 2020

01.03.2019 28.02.2021 444 000 201 020 130 000 24 16

F4/12/2019
Modely chování uživatelů v univerzitní počítačové sítí z pohledu 

hrozby počítačových útoků 01.03.2019 28.02.2021 283 070 150 610 111 750 8 5

F4/19/2019

Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních 

úlohách 01.03.2019 28.02.2021 294 470 110 200 70 000 6 3

F4/23/2019
Inovativní metody dodávky softwarových systémů

01.03.2019 28.02.2021 248 501 91 400 61 250 9 7

F4/27/2019
Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana 

soukromí 01.03.2019 28.02.2021 229 360 117 400 104 000 12 10

F4/33/3019
Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická 

schémata, kódovníky a znalostní grafy 01.03.2019 28.02.2021 253 040 157 080 100 800 7 4

F4/53/2019
Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických 

časových řad 01.03.2019 28.02.2021 316 050 101 700 61 500 8 6

F4/66/2019
Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních 

systémů a jejich aplikace 01.03.2019 28.02.2021 381 290 92 160 60 000 7 4

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Doba řešení projektu
Název projektu

Evidenční 

číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2019 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2019 (Kč) Počet členů řeš. týmu



 16 

Národohospodářská fakulta 

V roce 2019 bylo na Národohospodářské fakultě VŠE řešeno celkem 14 projektů za podpory 

finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Dvanáct z nich bylo Grantovou 

radou fakulty (GRF) vyhodnoceno s výsledkem splněno bez výhrad. U 4 projektů však GRF 

uložila lhůtu do 30. 6. 2020 pro doložení podkladů o publikačních výstupech. U dvou 

projektů bylo schváleno pokračování v roce 2020. 

 

Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů 

magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci 

specifického výzkumu za rok 2019 prozatím následující výstupy:  

 

druh výstupu publikováno předáno do tisku dokončováno 

monografie  1  

příspěvek v monografii 2   

článek v časopise s IF 2 3 16 

článek v časopise - Scopus 1    2 

Článek v časopise - ERIH 3   

článek v recenzovaném časopise 8 1  1 

článek v nerecenzovaném časopise 3   

příspěvky ve sborníku z 

konference s mezinárodní účastí 

(Web of Knowledge - CPCI) 8 2  

příspěvky na konferencích 

s mezinárodní účastí 17   

uspořádání workshopu 2   

 

 

 obhájené dokončované rozpracované 

podpořené diplomové práce 4 3 6 

podpořené disertační práce   11 

 

Diplomová práce Ondřeje Dohnala, obhájená v lednu 2020, byla nominována do Soutěže o 

cenu děkana NF VŠE. 
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Národohospodářská fakulta – tabulka 

 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F5/12/2018

Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 

2018 – 2038 a očekávané dopady na trh práce 01.03.2018 29.02.2020 350 000 152 210 92 000 9 7

F5/2/2018 Monetární politika a signály finančních krizí v malé otevřené ekonomice 01.03.2018 29.02.2020 350 000 186 441 112 000 7 4

F5/28/2018

Empirické testování Hayek-Taylorova pravidla: Je možné cílovat 

negativní inflaci? 01.03.2018 29.02.2020 100 000 47 380 34 000 3 2

F5/43/2018

Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR) 01.03.2018 29.02.2020 85 620 52 056 36 000 2 1

F5/8/2019 Experimentální studie runů na banky v kontextu averze ke ztrátě 01.03.2019 29.02.2020 250 000 55 070 35 000 3 2

F5/22/2019 Why do you trade? An experimental study 01.03.2019 29.02.2020 200 000 47 142 35 100 3 2

F5/34/2019

How much can monetary policy of a small open economy neighbouring 

large currency block be independent? 01.03.2019 29.02.2020 100 000 65 691 59 000 3 2

F5/9/2019

Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v 

letech 1939-1949 01.03.2019 29.02.2020 285 000 118 830 72 000 4 2

F5/26/2019

Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20. 

století 01.03.2019 29.02.2020 121 000 70 308 42 210 2 1

F5/29/2019

Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na 

příkladu dodávek na vybrané cílové trhy 01.03.2019 29.02.2020 206 000 130 105 100 000 5 3

F5/17/2019

Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní 

teorie hodnoty 01.03.2019 29.02.2020 108 000 38 690 32 000 2 1

F5/6/2019 Ekonomická teorie globalizace 01.03.2019 28.02.2021 300 000 245 991 153 000 6 4

F5/3/2019 Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie 01.03.2019 28.02.2021 150 000 91 408 70 000 2 1

F5/30/2019

Územní aspekty podnikatelského prostředí ČR a nové výzvy 

programového období 2021+ 01.03.2019 29.02.2020 163 480 82 820 56 060 6 4

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta

Doba řešení projektu
Název projektu

Evidenční 

číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2019 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2019 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Fakulta managementu 

Na FM bylo v roce 2019 realizováno a prostřednictvím prostředků na specifický 

vysokoškolský výzkum podpořeno 8 projektů.  

 

 údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního 

systému výzkumu, vývoje a inovací 

 

Řešitelé a jejich týmy díky financování z projektů IGS získali další možnosti na podporu 

svých vědeckovýzkumných aktivit, jejichž výsledky pak bylo možné publikovat v  časopisech, 

či prezentovat na tuzemských a zahraničních konferencích. V rámci projektů IGS v roce 2019 

bylo řešiteli projektů IGS FM do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací vykázáno 

14 publikací z toho: 

 

 Knižní monografie – příspěvek - 1 

 Články v časopise s impakt faktorem - 2 

 Články v časopise – recenzované - 2 

 Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index - 

1 

 Příspěvky ve sborníku z konference sledované ve Scopusu - 1 

 Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí - 5 

 Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku - 2 

 

 

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

V rámci projektu IGS Ing. Guniny byly zpracovány a obhájeny následující práce: 

- MOŠNOVÁ, Kamila. Generace Y a vnímání CSR aktivit firem. Diplomová práce. Vedoucí 

práce: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.. 

 

- KADLECOVÁ, Alena. Experimentální marketingový výzkum antropomorfních modelů. 

Diplomová práce. Vedoucí práce: Ing. Michal Novák, Ph.D. 

 

Disertační práce: GUNINA, Daria. Faktory ovlivňující efektivitu televizní reklamy z  pohledu 

mediálního plánování. 2020 -  je odevzdána školiteli jako soubor pěti článků s doprovodným 

úvodem a po schválení školitelem bude předložena k malé obhajobě. 

 

 příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce)  

 

Mgr. Klára Šimůnková získala Cenu rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů 

doktorského studia za článek: Being hybrid: a conceptual update of consumer self and 

consumption due to online/offline hybridity, Journal of Marketing Management, 2019; IF 

2,392; ISSN 0267-257X   

 

Ing. Kamila Mošnová získala ocenění děkana FM v rámci soutěže o nejlepší diplomovou práci 

2019 za DP Generace Y a vnímání CSR aktivit firem. 

 

Ing. Daria Gunina obdržela v roce 2019 Cena Hlávkovy nadace. 

 

 údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory 
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Formou studentského projektu byla, jako již každý rok, realizována vědecká konference - 10. 

ročník konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky se konala dne 15. listopadu 

2019. Jednacím jazykem byla angličtina.  Celkově se konference zúčastnilo 41 osob, z  toho 

aktivně vystoupilo devět účastníků a Keynote Speaker. 

 

Výstupem projektu byl kromě realizace samotné konference i sborník abstraktů s ISBN, které 

byly posuzovány vždy jedním recenzentem a na základě výsledků recenzního řízení případně 

doporučeny k prezentaci na konferenci (v tištěné verzi předávaný na konferenci účastníkům, 

v elektronické verzi dostupný na webových stránkách konference). Vybrané příspěvky (full 

papery) znovu procházely recenzním řízením a byly dále publikovány v časopise AOP (Acta 

Oeconomica Pragensia). 

 

Vědecký výbor v závěru konference vyhlásil 3 nejlepší příspěvky:   

Na 1. místě se umístila: Martina Glaserová s příspěvkem Value Preferences and Frustration in 

the Workplace 

Na 2. místě se umístila: Valeriya Alferova s příspěvkem Different Races in Advertising: 

Stereotypes Detected 

Na 3. místě se umístila: Veronika Vašíčková s příspěvkem Crisis Management Process: 

A Literature Review and a Conceptual Integration 
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Fakulta managementu – tabulka 

 

   

 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F6/01/2018

Výzkum faktorů ovlivňujících efektivitu reklam na českém mediálním 

trhu 01.03.2018 29.02.2020 221 080 92 220 72 120 9 7

F6/24/2018 Hodnocení efektivnosti podnikového vzdělávání jako součást HRM 01.03.2018 29.02.2020 170 000 61 080 45 000 6 3

F6/2/2019

Využití data miningových metod v managementu kvality ve výrobním 

sektoru 01.03.2019 29.02.2020 119 290 53 380 40 000 3 2

F6/4/2019

Vliv použití seduktivních technik na zapamatovatelnost a preferenci 

reklamního obsahu 01.03.2019 29.02.2020 94 960 40 704 30 000 2 1

F6/18/2019 Stakeholders perspektivou strategického plánování v turismu 01.03.2019 29.02.2020 107 910 38 000 30 000 2 1

F6/39/2019 Organizace vědecké konference na FM 01.03.2019 28.02.2021 97 750 37 380 24 000 6 4

F6/51/2019 Specifikace faktorů ovlivňujících míru identifikace s organizací 01.03.2019 28.02.2021 121 270 68 080 52 000 5 3

F6/67/2019

Analýza odvětví malých a středních pivovarů z hlediska tvorby strategie 

a měření výkonnosti  01.03.2019 28.02.2021 109 860 72 690 64 000 5 3

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu

Doba řešení projektu
Název projektu

Evidenční 

číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2019 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2019 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Mezifakultní projekty 

 

Od roku 2015 Grantová komise neumožňuje podávání přihlášek v rámci mezifakultních 

projektů. K mezioborové spolupráci dochází zapojením řešitelů z jiných fakult v rámci 

fakultních projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


