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Slovní zhodnocení přínosu specifického vysokoškolského výzkumu na VŠE 
 
Prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum jsou na VŠE alokovány na 
základě Interní grantové soutěže. Zaměření této podpory i způsob organizace Interní grantové 
soutěže umožnily podstatným způsobem zapojit nejen doktorandy, ale i studenty 
magisterského studia do vědecko-výzkumných aktivit kateder a fakult. Začlenění studentů do 
vědecko-výzkumných týmů napomáhá rozvoji odpovědnosti doktorandů pro týmovou 
vědecko-výzkumnou činnost, možnost účasti na mezinárodních konferencích, což podporuje 
internacionalizaci doktorského studia. Studentská vědecká činnost přinesla i významné 
zvýšení publikační činnosti zejména v odborných časopisech a ve sbornících z konferencí.  

V roce 2016 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 
10. 3. 2017 a budou předkládány fakultami jako výsledky účelové podpory na vysokoškolský 
specifický výzkum do databáze IS VaVaI je 623, v tom 9 odborných knih, 18 kapitol v 
knize, 29 článků v impaktovaných časopisech evidovaných ve WoS, 43 článků v 
časopisech evidovaných ve SCOPUS a 77 v databázi ERIH, 32 článků v ostatních 
recenzovaných časopisech, 100 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi 
Thomson Reuters, 18 příspěvků ve sbornících registrovaných v databázi SCOPUS a 129 
příspěvků na ostatních mezinárodních konferencích.  
 
S využitím podpory specifického vysokoškolského výzkumu bylo podpořeno 16 disertačních 
prací a 18 diplomových prací.  
 
Jako excelentní práce fakulty uvedly např. obdržení Ceny rektora VŠE za vědeckou 
publikační činnost studentů doktorského studia, publikování článků v impaktovaných 
časopisech.  

Celkem fakulty s využitím podpory specifického výzkumu konaly 11 studentských 
vědeckých konferencí. Celková dotace využitá na konané konference je uvedena ve Výkazu 
o čerpání prostředků. 
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Zásady studentské grantové soutěže 
 
Zásady studentské grantové soutěže na VŠE jsou zveřejněny na webové stránce školy:  
 
http://veda.vse.cz/granty/iga/zasady-studentske-grantove-souteze-platne-pro-projekty-
zahajene-od-r-2016/ 
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Fakulta financí a účetnictví  
 
Projekty financované z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděné 
v roce 2016 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 v zásadě plnily stanovené cíle. Cílem projektů je zlepšování 
podmínek pro vědecko-výzkumnou práci studentů, zejména doktorského studia; v případě 
kvalitních magisterských studentů jsou do projektů zapojování i tito. Při hodnocení 
ukončených projektů i výběru nových byl v souladu s celoškolskými pravidly prioritně 
hodnocen jejich odborný přínos, výzkumné předpoklady řešitelského týmu u nových projektů, 
adekvátnost finančních požadavků a jejich zodpovědné čerpání, kvalita a rozsah výstupů 
projektů a jejich příspěvek k rozvoji příslušné vědní disciplíny. Grantová rada Fakulty financí 
a účetnictví VŠE při vyhodnocení projektů probíhajících v roce 2016 konstatovala, že 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 106 příspěvků a prací v následující struktuře: 
 
• 8 článků v časopisech s impakt faktorem 
(Politická ekonomie, Prague Economic Papers, Ekonomický časopis,  Technological and 
Economic Development of Economy, Agricultural Economics, Academica Turistica) 
 
• 43 článků v zahraničních recenzovaných časopisech (mimo IF časopisy) 
(Journal of Advanced Management Science (JOAMS), Zeszyty teoretyczne rachunkowości, 
The Macrotheme Review, Ekonomika, Journal of Eastern European and Central Asian 
Research (JEECAR)) 
 
• 23 příspěvky ve sbornících sledovaných v CPCI a ve Scopus 
(Proceeding of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspests of Public 
Finance, IDIMT (Networking Societies – Cooperation and Conflict), International Congress 
on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences) 
 
• 23 příspěvku na významných mezinárodních konferencích  
 
• vědecká konference a studentská sekce pořádané fakultou za podpory projektů IGA 
The 17th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2016),  
21th International Conference Theoretical and Practical Aspests of Public Finance 2016 – 
Student Sessions and publikacations (TPAVF 2016) 
 
• 4 diplomové a 5 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
F1/23/2015 Pokročilé metody modelování výnosů a rizik finančních instrumentů 1.3.2015 28.2.2017 330 000 157 160 125 000 8 6

F1/21/2016
Vývojové trendy v bankovnictví a pojišťovnictví v podmínkách měnících 

se finančních trhů 1.3.2016 28.2.2019 370 000 270 100 250 000 10 9

F1/31/2015

 Implementace metody případové studie a ekonomických her do 

sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a 

zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním 1.3.2015 28.2.2018 160 000 77 580 48 100 12 6

F1/7/2016 Oceňování zdravotnických přístrojů 1.3.2016 28.2.2018 160 000 20 000 20 000 2 1

F1/48/2016 Teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury 1.3.2016 28.2.2018 300 000 200 000 120 940 8 5

F1/2/2016
17. ročník konference studentů doktorského studia Fakulty financí 

a účetnictví VŠE v Praze 1.3.2016 28.2.2017 350 000 82 160 50 000 12 11

F1/33/2015

Empirická racionalizace zásadních změn v evropské auditorské 

legislativě z pohledu auditorské profese v ČR (se zaměřením na 

vzdělávání v oblasti auditu, kvalitu auditu a problematiku oligopolu na 

auditorském trhu) 1.3.2015 28.2.2018 220 000 73 400 60 000 8 6

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

skupiny věřitelů podle regionů v ČR 1.3.2014 28.2.2017 100 000 36 000 36 000 8 6

F1/47/2015
Relevance účetních informací na konsolidovaném základu 

v podnikatelském i veřejném sektoru 1.3.2015 28.2.2017 200 000 120 200 80 000 9 6

F1/5/2014 Finanční a hospodářský cyklus 1.3.2014 28.2.2017 469 610 356 000 222 000 18 12

F1/13/2015 Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby 1.3.2015 28.2.2017 200 000 119 168 72 000 7 5

F1/37/2016
Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků - trendy 

a nejlepší praxe 1.3.2016 28.2.2018 190 000 106 200 66 000 8 6

F1/1/2016 Veřejné finance v ČR a v EU 1.3.2016 28.2.2019 404 000 220 400 140 000 20 11

F1/79/2015  Studentské části a aktivity konference TPAVF 1.3.2015 28.2.2017 50 000 24 380 15 000 2 1

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2016 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2016 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Fakulta mezinárodních vztahů 
 
V roce 2016 bylo na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE s podporou finančních prostředků na 
specifický výzkum řešeno celkem 15 projektů. Z toho 9 projektů (včetně dvou projektů 
organizace mezinárodních konferencí) bylo ukončeno s hodnocením „splněno bez výhrad“, 1 
projekt hodnocen jako „nesplněn“ a 5 projektů bylo schváleno k pokračování se 
sníženými rozpočty. Řešitelské týmy, složené z akademických pracovníků, studentů 
doktorských studijních programů a studentů magisterských studijních programů, 
vytvořily/publikovaly v rámci specifického výzkumu za rok 2016 následující výstupy: 
 
1) množství publikačních výstupů v rámci IGS za rok 2016  

• monografie (učebnice) - 3 
• články v časopise s nenulovým impakt faktorem – 5 
• články v časopise v databázi SCOPUS - 2 
• články v časopise v databázi ERIH+ - 10 
• články v časopise ze seznamu RVVI - 19 
• články recenzované - 3 
• příspěvky ve sborníku v databázi CPCI - 10 
• příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí - 29 

2) množství diplomových a disertačních prací, které vznikly s podporou IGS v roce 2016: 

• diplomové práce - 5 
• disertační práce - 0 

3) příklady excelence dosažené s využitím podpory IGS v roce 2016: 
 

- 
 

4) údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory IGS 
v roce 2016: 

• VIII. ročník Mezinárodní vědecké konference „Právo v podnikání vybraných členských 
států Evropské unie“, 4th November 2016, University of Economics, Prague 

• 20th ICYS Prague “The Shifting Balances of International Relations?”, 26-27 May 2016, 
University of Economics, Prague 
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Fakulta mezinárodních vztahů – tabulka 
 
 
 
 

Vysoká škola:

datum zahájení
datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F2/7/2014 Nové směry governance ve světle finanční a dluhové krize 1.3.2014 28.2.2017 300000 150200 110000 15 13

F2/10/2015 Konference mladých badatelů 2015, 2016 1.3.2015 28.2.2017 150390 104731 63000 13 8

F2/12/2015 Hodnocení efektivnosti podpory cestovního ruchu a regionálního rozvoje 1.3.2015 28.2.2017 202000 66700 60000 5 4

F2/32/2015 Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení "černé internacionály" 1.3.2015 28.2.2017 200000 134700 101200 6 5

F2/53/2015

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

Pohled z pozice bezpečnostní a strategické kultury EU 1.3.2015 28.2.2017 380000 268216 171200 8 7

F2/64/2015

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

a společnosti 1.3.2015 28.2.2017 153880 95800 69000 3 2

F2/65/2015

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie 

vybraných států BRICS 1.3.2015 28.2.2017 100000 62994 40000 3 2

F2/93/2015 Změny v makroekonomickém prostředí České republiky v reakci na externí šoky 1.3.2015 28.2.2017 186040 98130 72000 3 2

F2/94/2015

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

jejich podporu 1.3.2015 28.2.2017 304450 168780 115180 8 6

F2/9/2016 Crises in MENA and southwest Asia: democratisation, militancy and security 1.3.2016 28.2.2018 272090 162173 105893 5 3

F2/32/2016 Noví aktéři jako zdroj globální transformace 1.3.2016 28.2.2018 200000 96378 71240 5 4

F2/36/2016

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění 

environmentálních inovací do praxe 1.3.2016 28.2.2018 245600 97860 79100 4 3

F2/40/2016 Ochrana slabší strany v českém a evropském právu 1.3.2016 28.2.2019 500000 366600 246000 15 8

F2/47/2016 Vliv rostoucí světové střední třídy na vybrané rozvojové a rozvinuté regiony 1.3.2016 28.2.2018 484820 222100 135000 10 7

F2/74/2016 Právo a podnikání vybraných států Evropské unie 1.3.2016 28.2.2017 157060 98481 65000 5 4

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Doba řešení projektu

Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2016 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2016 (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 10. 3. 2017. 

V roce 2016 byly na Fakultě podnikohospodářské (FPH) řešeny 4 roční projekty, 7 
projektů víceletých z r. 2015 a 7 zahájených projektů dvouletých, z nichž 5 pokračuje dále do 
r. 2017. Jeden projekt byl předčasně ukončen na žádost řešitele na konci r. 2016, u 1 projektu 
o nepokračování rozhodla GRF vzhledem ke kvalitnějším novým podaným projektům. 
Všechny projekty byly fakultní grantovou komisí posuzovány dne 19.9.2016 v rámci 
průběžného hodnocení a následně projekty prošly 8. 2. 2017 závěrečným hodnocením. 
Závěrečné zprávy jsou u všech projektů dostupné v rámci InSIS VŠE. Z uvedených projektů 
bylo k 8. 2. 2017 podle systému ISIS ukončeno s výsledkem splněno nebo splněno s výhradou 
13 projektů, v roce 2017 pokračuje po úspěšné obhajobě prvního roku řešení 5 dvouletých 
projektů. Dále byla s podporou prostředků IGA uspořádána jedna konference. 
 
• Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu  

Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 10. 3. 2017 na jednotlivých projektech 
specifického výzkumu „IGA VŠE“ za kalendářní rok 2016 celkem 48 položek. V rámci 
dodávek do RIV šlo o 1 článek do časopisu s impakt faktorem, 5 článků v časopisech 
registrovaných v databázi Scopus, 2 články v databázi ERIH+, 2 články v recenzovaných 
časopisech ze seznamu RVVI, 1 článek v jiných recenzovaných časopisech, 16 příspěvků ve 
sbornících z konferencí sledovaných v Conference Proceedings Citation Index. V průběhu 
roku 2017 lze očekávat zařazení ještě dalších příspěvků. Dále je značné množství dalších 
článků v probíhajícím recenzním řízení, a to vč. článků v recenzním řízení do kvalitních 
impaktovaných časopisů a je možné očekávat jejich vydání v letech 2017-18. Souhrnně je 
možné konstatovat, že IGA má velký význam pro rozvoj publikační činnosti v oblasti 
specifického výzkumu a v porovnání s rokem 2015 došlo ke kvalitativnímu zlepšení. 

 
• Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V návaznosti na následující IGA projekty bylo v roce 2016 obhájeno celkem 5 
disertačních prací. Souvislosti disertačních prací a jednotlivých projektů jsou popsány níže: 

1) projekt F3/69/2014 Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti 
typových pracovních pozic, doktorská disertační práce Martina Kopeckého s názvem 
Princip interní rovnováhy v kontextu firemní strategie 

2) projekt F3/6/2013 Finanční tíseň - predikce a konsekvence, doktorská 
disertační práce Jana Švomy s názvem Reorganizace insolventních firem - srovnání 
vybraných zemí 

3) projekt F3/5/2012 Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém 
trhu a v zahraniční 5/2012, doktorská disertační práce Ondřeje Kopeckého s názvem 
Využití českých a zahraničních kapitálových trhů jako nástroje pro financování 
podniku 

4) projekt F3/129/2014 Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při 
hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách, doktorská disertační práce Davida Kůly 
Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě. Analýza a doporučení ke 
zvýšení kvality. 
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5) Projekt F3/39/2014 Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku, 
doktorská disertační práce Ivety Mackenzie s názvem Akvizice & přeměny ve 
strategickém řízení 

Všech 5 prací je dostupných online na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze 
https://isis.vse.cz. Další doktorské disertační práce vzniklé s podporou IGA byly či budou 
obhájeny v průběhu let 2017-2018.  
 
• Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V roce 2016 se na projektech IGA podílelo celkem 13 studentů navazujícího 
magisterského studia. V roce 2016 obhájil svou diplomovou práci 1 student navazujícího 
magisterského studia, který se v daném roce podílel na řešení projektů IGA. 

 
• Studentské vědecké konference, které byly realizovány s podporou prostředků na 

SVVŠ 
Podpora IGA byla využita na zapojení studentů do organizace konference 10th International 
Days of Statistics and Economics, která je již pět let indexována v Conference Proceedings 
Citation Index společnosti Thomson Reuters. Konference se uskutečnila v září 2016 v Praze.  
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Fakulta podnikohospodářská – tabulka 
 
 

Vysoká škola:

datum zahájení
datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

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

literatury, výtvarného umění a filmu

1.3.2015 28.2.2017 215650 106800 80000 4 2

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

a oportunismus

1.3.2015 28.2.2017 392240 283400 270000 5 3

F3/29/2015 Insolvence společností s virtuálními sídly 1.3.2015 28.2.2017 78530 41080 25000 4 2

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

finanční ukazatele firmy

1.3.2015 28.2.2017 120940 67300 40500 4 2

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

udržitelného zlepšování

1.3.2015 28.2.2017 216000 85200 75000 5 3

F3/55/2015 Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví 1.3.2015 28.2.2017 290000 147525 89270 5 3

F3/71/2015 Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie 1.3.2015 28.2.2017 255000 145230 99000 3 2

F3/11/2016 Pořádání konference: 10th International Days of Statistics and 

Economics

1.3.2016 28.2.2017 149880 43400 30000 8 5

F3/50/2016 Proces koučování a determinanty jeho efektivity 1.3.2016 28.2.2017 130000 86400 73000 3 2

F3/65/2016 Lean ČR 1.3.2016 28.2.2017 159980 107130 72960 5 4

F3/69/2016 Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR 1.3.2016 28.2.2017 100000 69400 56000 5 3

F3/77/2016 České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence 1.3.2016 28.2.2017 230000 74480 45000 5 3

F3/5/2016 Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve 

�vrcholovém managementu – Česko, Velká Británie, Rusko

1.3.2016 28.2.2017 101990 86690 74630 6 4

F3/60/2016 Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě 1.3.2016 28.2.2017 195000 62680 60000 3 2

F3/18/2016 Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků 1.3.2016 28.2.2018 153040 86080 70000 3 2

F3/19/2016 Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů 1.3.2016 28.2.2018 170000 90100 70000 4 2

F3/24/2016 Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost 1.3.2016 28.2.2018 180000 129450 109350 4 3

F3/54/2016 Mediace jako prostředek sporů v podnikatelském prostředí v České 

republice

1.3.2016 28.2.2018 103940 85250 81900 5 4

F3/62/2016  i4.0 1.3.2016 28.2.2018 205000 140240 92000 7 4

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Doba řešení projektu

Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2016 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2016 (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 2016 bylo z prostředků FIS podpořeno celkem 16 projektů. 
Jeden z nich byl zaměřen na podporu organizace konferencí, zejména těch, kterých se účastní 
mladí vědečtí pracovníci a doktorandi FIS a jejichž výsledky jsou potom indexovány 
v prestižních databázích. Z prostředků účelové podpory na specifický výzkum bylo 
podpořeno v rámci tohoto projektu celkem pořádání pěti konferencí (2 z nich jsou indexované 
v CPCI seznamu Thomson Reuters a jedna z nich je indexovaná i v databázi Scopus), na nich 
bylo celkem 37 publikací doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Na dalších dvou 
konferencích byla podpořena účast doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Konference 
plošně podporovaly činnost doktorandů jak kvantitativních metod (4 konference - konference 
RELIK, MSED, AMSE a MME), tak i informatiky (2 konference – konference IDIMT a 
Systémové přístupy). Den doktorandů FIS byla konference společná pro všechny obory 
doktorského studia FIS a jí se zúčastnilo celkem 10 doktorandů, z toho 3 příspěvky byly 
z oblasti kvantitativních metod a 7 příspěvků bylo z oblasti Aplikované informatiky. V lednu 
roku 2017 byly do portfolia databáze Thomson Reuters zařazeny za rok 2016 konference 
IDIMT (do databáze Scopus byla zařazena již v listopadu roku 2016) a konference MME. 
Konference MSED a AMSE zatím zahrnuty k indexaci nejsou, ale jejich sborníky byly 
zaslány k posouzení. Za rok 2015 byly konference IDIMT, MSED, AMSE i MME v CPCI 
seznamu Thomson Reuters. 
 
Obhájené a rozpracované disertační práce jsou následující: 
Disertační práce (obhájené): 

• RNDr. Ing. Michaela Tichá, Ph.D.  

o Název: Vícekriteriální hry  

• Mgr. Ing. Zdeněk Smutný, Ph.D. 
o Název: Metoda pro výběr portfolia nástrojů pro online marketingové aktivity 

a podporu jejich řízení 

• Ing. et Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D. 
o Název: Učení business rules z výsledků dolování GUHA asociačních pravidel 

• Mgr. Elena Říhová, Ph.D. 
o Název: Evaluating of Fuzzy Clustering Results 

• Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D. 

o Název: Statistické metody v demografickém prognózování 

 
Disertační práce (rozpracované):  

• Ing. Böhmová, Ing. Brázdilová, Ing. Cséfalvaiová, Ing. Dudáš, Ing. Dvořák, Ing. Fabiánová, 
Mgr. Holý, Ing. Juříček, Ing. Karel, Ing. Polonyankina, Ing. Procházka, Ing. Sládek, 
Ing. Sokol, Mgr. Soldatyuk, Ing. Šafr, Ing. Šperková, Ing. Trcka, Ing. Vencovský, Ing. Zeman 
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Přehled počtu projektů: 
16 projektů  

• 1 jednoletý ukončený 
• 8 dvouletých ukončených 
• 7 dvouletých pokračujících 

 
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 2016. 

 
Tabulka 1: Přehled výstupů z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum za 
rok 2016 
Druh výstupu Publikováno Předáno do tisku Dokončováno 
Časopisy s IF 3 2 15 
Recenzované časopisy 11 2 6 
Příspěvky na konferencích  86 7 8 
Uspořádání konferencí 6 0 0 
Podpořené disertační práce 6 0 19 
Podpořené diplomové práce 1 0 3 

 
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

F4/6/2015 Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti 1.3.2015 28.2.2017
272240 133400 120000 4 3

F4/17/2015 HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010 1.3.2015 28.2.2017
215350 76800 50000 5 3

F4/21/2015 Konference FIS 2015 - 2016 1.3.2015 28.2.2017
477380 206020 135000 24 17

F4/39/2015 Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení 1.3.2015 28.2.2017
207120 58400 45000 3 2

F4/54/2015 Soft metody pro ekonomickou analýzu 1.3.2015 28.2.2017
476840 114560 69000 8 4

F4/62/2015 Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání 1.3.2015 28.2.2017
401810 88840 54000 8 4

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

odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí
1.3.2015 28.2.2017

176540 73400 60000 3 2

F4/99/2015
Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy 

nestrukturovaných dat
1.3.2015 28.2.2017

192670 94970 60800 6 3

F4/29/2016 Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty
1.3.2016 28.2.2018 381748,28 253800 160000 8 5

F4/41/2016 Hodnocení měr podobnosti pro nominální data
1.3.2016 28.2.2018 170400 108840 100800 4 3

F4/52/2016
Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na 

regionalizaci a sociální skupiny 1.3.2016 28.2.2018 193880 68800 42000 5 3

F4/63/2016
Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za 

přítomnosti mikrostrukturního šumu 1.3.2016 28.2.2018 439010 120660 88500 7 5

F4/67/2016 Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti
1.3.2016 28.2.2018 223620 83580 67500 4 3

F4/70/2016
Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv 

v neživotním pojištění na jednoletém horizontu 1.3.2016 28.2.2018 175760 133400 120000 5 3

F4/73/2016
Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí 

spatial econometrics 1.3.2016 28.2.2018 325340 84400 63000 7 4

F4/28/2016
Využití automatického mapování a lingvistické transformace při 

generování sémantických datových slovníků 1.3.2016 28.2.2017 418710 226400 146000 6 3

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Doba řešení projektu

Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2016 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2016 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Národohospodářská fakulta 
 
 
V roce 2016 bylo na Národohospodářské fakultě VŠE řešeno celkem 15 projektů za podpory 
finančních prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Devět z nich bylo Grantovou 
radou fakulty vyhodnoceno s výsledkem splněno bez výhrad, jeden byl hodnocen jako 
splněný s věcnou výhradou k publikačním výstupům a u šesti projektů bylo schváleno 
pokračování v roce 2017. 
 
Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů 
magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci 
specifického výzkumu za rok 2016 prozatím následující výstupy:  
 
druh výstupu publikováno předáno do tisku dokončováno 
monografie 3 2 1 
příspěvek v monografii 2 1  
článek v časopise s IF 5 2 14 
článek v časopise (Scopus, ERIH) 5 1 7 
článek v recenzovaném časopise 2  1 
článek v nerecenzovaném časopise 7  2 
příspěvky ve sborníku z 
konference s mezinárodní účastí 
(Web of Knowledge - CPCI) 4 2  
příspěvky na konferencích 27 10 4 
uspořádání konferencí  1   
podpořené diplomové práce 5  5 
podpořené disertační práce  4 9 

 
Za podpory prostředků specifického vysokoškolského výzkumu vznikly 3 monografie: 
Hospodářsko-politické konsekvence uplatňování administrativního monopolu při nakládání s 
obalovými odpady v České republice, Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj 
světové ekonomiky, Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma 
politiky rozvoje venkova EU. Byly publikovány příspěvky v časopisech s impakt faktorem 
(např. Socioekonomické a humanitní studie, Prague Economic Papers a Politická ekonomie). 
 
Článek autorů Jiřího Štekláče a Miroslava Titzeho „Udržitelnost dluhového financování státu 
a její interakce s kvantitativním uvolňováním: případ USA, UK a Japonska v letech 2000-
2014“, který vyšel v časopise Politická ekonomie (2016, roč. 64, č. 3, s. 293–318) se umístil 
na 3. místě v soutěži „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů 
doktorského studia“. 

S využitím podpory byla ve dnech 26. - 27. května 2016 uspořádána konference s názvem 
„Conference on the Law and Economics of Health Care“. Jednacím jazykem byla angličtina. 
Místem konání byla Vysoká škola ekonomická v Praze. Konference má svou vlastní webovou 
prezentaci na adrese: http://www.clehc2016prague.cz/. 
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Národohospodářská fakulta – tabulka 
 

Vysoká škola:

datum zahájení
datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F5/2/2015 Evropská integrace z pohledu veřejné volby 1.3.2015 28.2.2017 199 990 164 064 102 210 6 4

F5/9/2015

Netradiční měnová politika a její interakce s fiskální a 

makroobezřetnostní politikou v kontextu finanční krize 1.3.2015 28.2.2017 100 000 85 000 85 000 3 2

F5/68/2015 Defensive Medicine in Public Healthcare Systems 1.3.2015 28.2.2017 240 000 88 500 55 000 3 2

F5/3/2015

Vybrané faktory chudoby, sociální, ekonomické a politické 

konsekvence a hospodářsko politická doporučení 1.3.2015 28.2.2017 202 220 116 634 89 700 7 5

F5/75/2016 Vybrané problémy právní úpravy vysokých škol v ČR 1.3.2016 28.2.2017 52 590 33 900 20 500 4 2

F5/20/2016

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové 

ekonomiky 1.3.2016 28.2.2017 393 540 206 010 163 800 6 5

F5/25/2016 Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu 1.3.2016 28.2.2017 357 000 194 720 117 000 4 2

F5/26/2016

Přirozená výnosová křivka a časová sladěnost vkladů a úvěrů v 

bankovním systému 1.3.2016 28.2.2017 83 200 40 720 30 000 4 3

F5/49/2016

Using Experimental Macroeconomics to Examine Important 

Monetary Policy Issues 1.3.2016 28.2.2017 115 000 20 749 15 000 2 1

F5/53/2016 Teorie politicko-ekonomického cyklu: Nový pohled 1.3.2016 28.2.2017 15 000 9 750 9 750 2 1

F5/55/2016 Daně a jejich vliv na ekonomický růst 1.3.2016 28.2.2017 16 000 13 600 13 600 2 1

F5/66/2016 Sociální bydlení 2015 – 2025: hospodářsko-politická doporučení 1.3.2016 28.2. 2018 247 779 130 920 80 000 6 4

F5/51/2016

Vybrané aspekty ovlivňující vývoj na trzích práce v zemích 

Evropské unie 1.3.2016 28.2.2017 183 180 110 700 70 500 5 3

F5/15/2016 Aktuální otázky hospodářské politiky ČR v pokrizovém období 1.3.2016 28.2. 2018 160 000 136 000 134 660 5 3

F5/56/2016 Daňové systémy a reformy ve druhé polovině 20. století 1.3.2016 28.2. 2018 74 120 54 000 54 000 2 1

F5/6/2016 Individual Speculative Behavior under Acute Stress 1.3.2016 28.2. 2018 163 220 88 500 55 000 7 5

F5/61/2016 Delay in Punishmment and Deterrence: a Field Experiment 1.3.2016 28.2. 2018 200 000 79 480 50 000 4 2

F5/8/2016 Conference on the Law and Economics of Health Care 1.3.2016 28.2.2017 139 950 65 960 40 500 2 1

F5/30/2016

Sledování a hodnocení ekonomického a sociální rozvoje regionů: 

metodologie a praktické aplikace 1.3.2016 28.2.2017 87 760 69 100 56 370 6 5

F5/44/2016

Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. 

politiky soudržnosti a rozvoje venkova) 1.3.2016 28.2.2017 98 000 43 400 30 000 6 4

F5/58/2016

Implementace místní Agendy 21 ve Zdravých městech v České 

republice 1.3.2016 28.2.2017 78 590 23 000 16 300 7 5

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta 

Doba řešení projektu

Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2016 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2016 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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Fakulta managementu 
Fakulta managementu VŠE podpořila v rámci Interní grantové soutěže (IGS) v roce 2016 celkem deset 
projektů (sedm jednoletých a tři dvouleté). Jeden z projektů byl zaměřen na organizaci studentské 
konference, které se pravidelně účastní studenti doktorského studia a mladí akademičtí pracovníci.  
Všechny projekty byly po ukončení hodnoceny jako splněné bez výhrad. U dvou víceletých projektů tak 
bylo rozhodnuto o jejich dalším financování, jeden víceletý projekt byl na žádost řešitelů ukončen.  

Řešitelé projektů uplatnili výsledky výzkumu realizovaného v rámci IGS celkem v 35 publikacích (z 
toho 28 předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací). Přehled těchto publikací, 
včetně publikací, které byly v době ukončení projektů podány do recenzního řízení, shrnuje následující 
tabulka: 

Časopisecké příspěvky  6 
z toho zahraniční recenzované 3 

 evidované v databázi Scopus 1 
 evidované v databázi ERIH Plus 1 
Konferenční příspěvky a abstrakty  22 

z toho zahraniční 6 
 tuzemské s mezinárodní účastí 10 
 abstrakty na mezinárodních konferencích 2 
 abstrakty na tuzemských konferencích 4 
Publikační výstupy v recenzním 
řízení 

 7 

z toho v časopisech s nenulovým IF 2 
 v časopisech evidovaných v databázi Scopus 1 
 v časopisech evidovaných v databázi ERIH 

Plus  
3 

 

Za podpory projektů IGS vzniklo i několik disertačních a diplomových prací. Ing. Kupka a Ing. Gunina, 
kteří se podíleli na řešení projektů, úspěšně obhájili v červnu 2016 své diplomové práce. Ing. Taťána 
Hajdíková, Ph.D. obhájila svoji disertační práci v  září 2016. Ing. Svoboda absolvoval ve školním roce 
2016/2017 malou obhajobu své disertační práce. Vzhledem k tomu, že řešiteli projektů IGS jsou 
v naprosté většině studenti doktorského studia, kteří prostřednictvím projektové podpory realizují vlastní 
výzkum, lze další obhájené disertační práce očekávat v nadcházejících obdobích. Diplomová práce Ing. 
Guniny byla rovněž oceněna v rámci soutěže o Cenu děkana za nejlepší diplomovou práci. 

Formou studentského projektu byla, jako každý rok, realizována vědecká konference doktorandů, 
studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků - 7th Scientific Conference for Ph.D. 
Students & Young Researchers. Konference se uskutečnila v prostorách Fakulty managementu v 
Jindřichově Hradci dne 25. 11. 2016 a jednacím jazykem byla angličtina. Výstupem konference byl 
sborník abstraktů (Abstract Proceedings VII. Scientific Conference for Ph.D. Students and Young 
Researches, November 25, 2016, Faculty of Management University of Economics Prague, ISBN 978-80-
245-2175-6, Oeconomica - Prague 2016). Vědecký výbor v závěru konference vyhlásil nejlepší příspěvky 
studentů a doktorandů FM VŠE. Ocenění v letošním ročníku získali studenti (první až třetí místo): Ing. 
Věra Králová, Ing. Jan Švorc, Bc. Denisa Findejsová. 
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Fakulta managementu – tabulka 
   
 

Vysoká škola:

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

F6/4/2016

Komparativní analýza dat desetiletého vývoje území na případu 

brownfields se zřetelem na municipální management. 1.3.2016 28.2.2018 50 820 12 000 12 000 5 3

F6/16/2016

Analýza vztahu mezi celoživotním vzděláváním manažerů 

a úspěšností organizací 1.3.2016 28.2.2018 148 020 83 273 50 000 8 4

F6/72/2016

Analýza tvorby a využití business strategií ve vybraných 

odvětvích v ČR 1.3.2016 28.2.2018 155 000 57 420 40 000 6 3

F6/12/2016

Faktory ovlivňující finanční zdraví v nemocničním sektoru 

z pohledu manažerského rozhodování 1.3.2016 28.2.2017 101 000 35 000 35 000 5 4

F6/13/2016 Paralela mezi identitou jedince a identitou organizace 1.3.2016 28.2.2017 132 000 69 966 50 000 4 2

F6/27/2016

Využití metod manažerského rozhodování při plánování rozvoje 

cestovního ruchu 1.3.2016 28.2.2017 40 000 20 942 14 242 4 2

F6/31/2016

Subjektivní a objektivní hodnocení kvality VŠ ze strany studentů, 

mezinárodní srovnání 1.3.2016 28.2.2017 113 410 44 400 31 000 4 3

F6/33/2016

Business Process Management: implementace ve specifických 

oblastech managementu organizací 1.3.2016 28.2.2017 119 000 27 150 19 110 5 3

F6/34/2016

Analýza vybraných demografických problémů a jejich 

socioekonomických aspektů souvisejících s životními 

podmínkami obyvatelstva ČR a států EU 1.3.2016 28.2.2017 140 000 24 999 20 000 7 6

F6/18/2015 Organizace vědecké konference na F6 1.3.2015 28.2.2017 107 910 66 720 56 000 9 5

Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2016

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu 

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2016 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2016 (Kč) Počet členů řeš. týmu



 20

Mezifakultní projekty 

 

Jelikož v roce 2015 Grantová komise rozhodla nevyhlašovat možnost podávání přihlášek 
v rámci mezifakultních projektů pro další roky, nebyl v roce 2016 řešen žádný mezifakultní 
projekt. K mezioborové spolupráci dochází i nadále, a to zapojením řešitelů z jiných fakult 
v rámci fakultních projektů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


