
Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2010 
 

 

Celková přidělená podpora na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2010 

činila ………………………………………………….………..17 601 tis. Kč 

 
 

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

způsobilých nákladů studentských projektů……………………. 16 164,4 tis. Kč * 

 

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

způsobilých nákladů spojených s organizací studentských vědeckých 

konferencí………………………………………………………...730,5 tis. Kč* 

 

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

způsobilých nákladů spojených s organizací studentské grantové 

soutěže…………………………………………………………….440 tis. Kč* 

 

Vrácené nevyužité finanční prostředky celkem………………………266,1 tis. Kč* 

Prostředky převedené do FUP…………………………………………0 Kč 

 

 

*Finanční údaje jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.  



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

Příkladem excelence dosažené s podporou SVV je například článek Ing. Davida Havlíčka 
„Price Bubble: The Case of Current Financial Crisis?” vydaný v recenzovaném časopise 
„Journal of International Scientific Publications“, který  byl oceněn cenou děkana fakulty za 
nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia a získal ocenění i v soutěži rektora 
VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia. V rámci Soutěže Komerční 
banky o nejlepší doktorskou disertační práci vyhrála práce Ing. Biče „Konkurenceschopnost 
jako základ ekonomické governance v Evropské unii“. 

Souhrnný počet výsledků, které jsou předkládány fakultami jako výsledky účelové pod-
pory na vysokoškolský specifický výzkum do databáze RIV, je 501. Z toho 1 odborná 
kniha, 23 kapitol v knize, 6 článků IF, 106 článků v recenzovaném časopise, 22 příspěv-
ků registrovaných v databázi Thomson Reuters, 248 ostatní příspěvků a 95 ostatních 
výstupů. Vzhledem k tomu, že projekty IGS se začaly řešit 1. března 2010 je počet obhá-
jených disertačních a diplomových prací napojených přímo na specifický studentský 
výzkum z roku 2010 zatím nižší. Na základě této podpory vznikly a byly obhájeny 4 di-
sertační práce a 25 disertačních prací je rozpracovaných, dále vzniklo a bylo obhájeno 
10 diplomových prací a 12 diplomových prací je rozpracovaných. 
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Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Fakulta financí a účetnictví - FFÚ) 

 
Přínos studentských projektů zejména spočíval ve vytváření podmínek pro výzkumnou 
činnost studentů doktorského studia a akademických pracovníků fakulty. Při výběru 
financovatelných projektů byla posuzována jejich vědecká hodnota včetně přínosů 
studentských projektů pro vědecký rozvoj fakulty, odborné předpoklady řešitelského týmu, 
adekvátnost finančních požadavků, kvalita a rozsah publikačních výstupů. Na základě 
zhodnocení výsledků studentské soutěže v roce 2010 (průběžné zprávy, závěrečné zprávy) je 
prokazatelné, že řešení studentských projektů výrazně přispělo k rozvoji výzkumné činnosti 
fakulty ve formě excelentní publikační činnosti. Jednalo se zejména o publikační výstupy 
studentů doktorského studijního programu a akademických pracovníků v časopisech, které 
jsou uvedeny v Seznamu recenzovaných periodik. Na fakultě bylo s podporou specifického 
výzkumu publikováno celkem 64 článků v recenzovaných časopisech jako např.  „Politická 
ekonomie“, „Český finanční a účetní časopis“, „European Financial and Accounting Journal“, 
„Journal of International Scientific Publications“, „World Academy of Science, Engineering 
and Technology“, „Oceňování“, „Odhadce a oceňování majetku“ a dále příspěvků ve 
sbornících z konferencí s mezinárodní účastí např. „The 11th Annual Doctoral Conference of 
the Faculty of Finance and Accounting“, „Účetnictví v procesu světové harmonizace“ a 
„Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“. 
 
Finanční prostředky, které byly získány v rámci účelové podpory na specifický 
vysokoškolský výzkum, rovněž umožnily podstatným způsobem internacionalizovat 
doktorský studijní program, uskutečňovaný na fakultě. Participující studenti se zúčastnili na 
odborných konferencích, které byly pořádány v zahraničí. Jednalo se o následující studenty 
doktorského studijního programu:  
Ing. Libor Ondřich - 2nd International Conference „Economic of Central and Eastern Europe: 
Convergence, Opportunities and Challenges”, Estonsko 
Ing. Roman Sklenár - Barriers of Cross-Border Merger with a Company Located in the Czech 
Republic, Tenerife 
Ing. Roman Sklenár – „1st International Conference of Young Scientists – Economics & 
Management 2010“, Ukrajina 
Ing. David Havlíček – „Economy and Business“, Bulharsko 
Ing. Rudof Kubík – „Hodnota duševnej práce pro organizáciu a spoločnost'“, Slovensko 
 
V rámci řešení studentských projektů byla patřičná pozornost věnována i zkvalitňování 
kvalifikačních (bakalářských, diplomových a disertačních) prací. Některé práce byly dokonce 
zpracovány jako integrální součást řešených projektů. Jednalo se např. o diplomové práce Ing. 
Josefa Svízeli „Fúze obchodních společností v ČR - aspekty a přístupy v oceňování při 
fúzích“ a Ing. Ivy Roháčové „Komparace protikrizových daňových opatření České republiky 
a Slovenska“.  Článek Ing. Davida Havlíčka „Price Bubble: The Case of Current Financial 
Crisis?” vydaný v recenzovaném časopise „Journal of International Scientific Publications“ 
byl oceněn cenou děkana fakulty za nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia a 
získal ocenění i v soutěži rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského 
studia.    



Fakulta financí a účetnictví

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet 
členů 
řešitel. 
týmu**

Kapacita 
(součet)    

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé 
náklady 

projektu *****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F1/3/2010 Tvorba podpůrných 
počítačových aplikací pro 
účetní praxi se zaměřením na 
IFRS

Ing. David Procházka, Ph.D.

7 675 472,5 5 112,9 70 164,3 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F1/4/2010 Oceňování specifických 
podniků

Ing. Markéta Hejduková
3 320 96 2 93,4 80 269,5 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F1/6/2010 Studentská vědecká 
konference TPAVF

Ing. Savina Finardi
5 170 85 4 47,4 34 84,4 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F1/7/2010 Zkvalitňování eknomického 
vzdělávání v terciárním 
vzdělávání se zaměřením na 
vyšší odborné školy

prof. Ing. Ondřej Asztalos, 
CSc.

4 334 133,6 2 84,5 51 150,0 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F1/8/2010 Chování investičních 
instrumentů v kontextu 
finančních krizí

Ing. David Havlíček

6 1800 1080 4 192 125 400,0 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F1/10/2010 Měnové a regulatorní aspekty 
nestability finančních trhů

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

12 6000 7200 7 332,7 200 564,3 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F1/12/2010 Konference studentů 
doktorského studia Fakulty 
financí a účetnictví VŠE v 
Praze

Ing. David Procházka, Ph.D.

9 835 751,5 7 135 84 253,4 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F1/16/2010 Dopady investování 
suverénních fondů na 
světovou alokaci majetku

doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.

5 760 380 3 126,6 77 178,9 31.12.2012
schváleno 
pokračování

F1/18/2010 Koncepty oceňování v 
účetnictví akvizicí a fúzí a 
jejich vliv na výši a strukturu 
vlastního kapitálu versus věrný 
a poctivý obraz spojení 
podniků ve finančním 
účetnictví

prof. Ing. Hana Vomáčková, 
CSc.

4 900 360 3 160,2 120 267,0 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F1/19/2010 Profitabilita zákazníka a její vliv 
na finanční pozici podniku

Ing. Lucie Machalová

projekt neřešen 95,0 31.12.2011
F1/20/2010 Kvalita veřejných financí a 

funkční klasifikace výdajů
prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.

4 700 280 3 98,2 66 193,4 31.12.2011
schváleno 
pokračování



Fakulta financí a účetnictví

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet 
členů 
řešitel. 
týmu**

Kapacita 
(součet)    

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé 
náklady 

projektu *****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F1/21/2010 Úloha účetních informací v 
měření finanční výkonnosti

Ing. Zbyněk Halíř
2 315 63 1 60 39,9 92,0 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F1/23/2010 Koncepce konsolidace 
účetních výkazů účetních 
jednotek veřejného sektoru pro 
účetní výkazy za Českou 
republiku a forma jejich 
prezentace uživatelům

Ing. Michal Svoboda

5 490 245 3 98,5 65 134,0 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F1/24/2010 Výnosové křivky a vývoj 
ekonomiky

PhDr. Petr Jablonský
3 410 123 2 80 80 166,7 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F1/30/2010 Vliv daňových a výdajových 
nástrojů na mikroekonomickou 
a makroekonomickou 
efektivnost

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

21 5760 12096 14 378 244 503,7 31.12.2012
schváleno 
pokračování

F1/33/2010 Měření ziskovosti zákazníků ve 
finančních institucích

Ing. Petr Vacek
2 650 130 1 55,1 35 84,1 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F1/34/2010 Cost contribution 
arrangements ve finančím 
řízení v podmínkách České 
republiky

Ing. Tomáš Brabenec

3 265 79,5 2 21 13 118,5 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F1/37/2010 Restrukturalizace a investice 
jako prostředek ke zvýšení 
hodnoty podniku

Ing. Petra Oceláková

3 320 96 2 68,9 55,5 214,9 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. 
http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php

*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč
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Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Fakulta mezinárodních vztahů - FMV) 

 
Prostředky specifického výzkumu určené pro Fakultu mezinárodních vztahů VŠE přispěly 
k vytvoření zázemí pro financování kvalitních projektů studentů doktorského a magisterského 
stupně studia se zapojením zkušených akademických pracovníků, převážně jejich školitelů, 
což vytvořilo rámec pro jejich spolupráci a předávání zkušeností (metodologického i 
obsahové charakteru) ve společném předmětu výzkumu. 
Při výběru projektů byla Grantovou radou fakulty posuzována jejich vědecká hodnota, 
relevance a aktuálnost předmětu zkoumání, odborné předpoklady řešitelského týmu, 
adekvátnost finančních požadavků, kvalita a rozsah publikačních výstupů. Zaměření projektů 
muselo být také v souladu s vědecko-výzkumným zaměřením fakulty tak, aby dosažené 
výsledky přispěly k vědeckému rozvoji fakulty. 
Pokud jde o reálné výsledky studentského výzkumu za rok 2010, lze na základě předložených 
průběžných a závěrečných zpráv a také jednotlivých výzkumných výstupů konstatovat 
dodržení stanovených průběžných závazků i harmonogramu prací. Proto grantová rada 
souhlasila u víceletých projektů s  pokračováním jejich řešení i v roce 2011 a splnění bez 
výhrad cílů tří jednoletých projektů. A právě výsledky těchto jednoletých projektů byly velmi 
pozitivně vyhodnoceny Grantovou radou fakulty, zejména pokud jde o rozsah a kvalitu 
výstupů výzkumu, který byl dosažených během jednoho roku řešení.  
Vzhledem k tomu, že je v této zprávě hodnocen teprve první rok řešení projektů specifického 
výzkumu, je i rozsah výstupů zatím neúplný. Velký počet statí v současné době prochází 
recenzním řízení v odborných časopisech, nebo je před rozhodnutím redakčních rad. Přesto 
lze celkový počet 103 publikací, které již nyní vstupují do databáze RIV, hodnotit pozitivně. 
Mezi časopisy, v nichž vyšly první statě, patří Acta Oeconomica Pragensia, Acta acedemica 
karviniensia, Právo, Obchodněprávní revue, Současná Evropa, Veřejné zakázky a PP 
projekty, Scientia et Societas či Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů (až na 
poslední jmenovaný jsou všechny uvedeny v Seznamu recenzovaných periodik v ČR). 
Některé studie byly publikovány v zahraničních recenzovaných časopisech, např. v odborném 
recenzovaném periodiku Studia commercialia Bratislavensia nebo Politické vedy. 
Neopomenutelné jsou také práce, které již byly nebo budou v roce 2011 zaslány do redakcí 
časopisů s nenulovým impakt faktorem (např. do Politické ekonomie, Cooperation and 
Conflict nebo Global Economy Journal – třetí jmenovaný je zařazen v databázi Scopus, 
v současné době je posuzován společností Thomson s výhledem zařazení do databáze ISI 
Social Science Citation Index). Přehled všech výstupů, již publikovaných, nebo ve fázi 
hodnocení v redakci příslušného časopisu, jsou k dispozici v průběžných zprávách (žádostech 
o pokračování) jednotlivých řešitelů v systému ISIS. Reálné výstupy jednoletých projektů 
jsou také k dispozici ve fyzické podobě na Děkanátu FMV. 
Prostředky specifického výzkumu umožnily studentům vycestovat a prezentovat průběžné 
výsledky svého výzkumu na kvalitních zahraničních konferencích, kde jejich autoři mohli být 
konfrontováni s výzkumem prováděným jejich zahraničními protějšky. Zároveň se některým 
z nich naskytla možnost zveřejnění výzkumných výsledků v zahraničních recenzovaných 
časopisech (např. Ing. Čajka, Ing. Bič). Mezi nejvýznamnější konference s mezinárodní 
účastí, jichž se účastnili studenti v rámci podpory specifického výzkumu, patří především 
SGIR 7th Pan European Conference on International Relations ve Stockholmu (Švédsko), 
International Trade and Finance Association - 20th Anniversary Conference v Las Vegas 
(USA), 36th EIBA annual conference (European International Business Academy) v Portu 
(Portugalsko), 9th GEP Annual Postgraduate Conference v Nottinghamu (Velká Británie), 
IJAS – International Journal of Arts and Science v Římě (Itálie), International Conference on 
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Applied Business Research 2010 v Ras Al Khaimah (Spojené arabské emiráty) nebo Global 
Transformations: Culture – Politics – Economy v Krakově (Polsko).  
K podpoře internacionalizace studentského výzkumu přispělo i zapojení např. do mezinárodní 
výzkumné sítě PGV koordinované Univerzitou Pierre Mendès Grenoble nebo v rámci činnosti 
SGIR ECPR (Standing Group on International Relations of the European Consortium for 
Political Research). V souladu s pravidly MŠMT ČR byla umožněna z prostředků 
specifického výzkumu také organizace jedné mezinárodní studentské konference 
„International Conference of Young Scholars – Crucial Problems of International Relations 
through the Eyes of Young Scholars“, jež se na FMV VŠE uskutečnila 27. 5. 2010. Šlo již 
o 14. ročník, jehož vysokou kvalitu a silně mezinárodní charakter podpořilo recenzní řízení 
pro výběr prezentovaných výzkumných výsledků (byl rovněž vydán recenzovaný sborník 
prací) a rekordní účast v počtu studentů z velké části ze zahraničí. Informace o konferenci, vč. 
přednesených příspěvků, jmen studentů a názvů příspěvků jsou k dispozici na webové adrese 
http://icys.vse.cz/.  
Vzhledem k tomu, že projekty IGS začaly být řešeny 1. března 2010 je počet obhájených 
disertačních a diplomových prací napojených přímo na specifický studentský výzkum z roku 
2010 zatím užší. Nicméně od tohoto data do konce roku 2010 byly úspěšně obhájeny dvě 
doktorské disertační práce Ing. Zelenické „Sub-regionálna spolupráca a európska integrácia - 
Postavenie Visegrádskej spolupráce a Baltickej spolupráce v architektúre Európskej únie“ 
a Ing. Biče „Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii“ 
(v obou případech jde o hlavní řešitele studentského projektu). Je ovšem nutné konstatovat, že 
větší část obou prací vznikala v rámci jejich zapojení do výzkumných projektů v předchozím 
období jejich studia. Obě práce lze hodnotit jako kvalitní, neboť byly v rámci FMV vybrány 
do užšího výběrového kola Soutěže Komerční banky o nejlepší doktorskou disertační práci na 
FMV VŠE v roce 2010. Disertační práce Ing. Biče tuto soutěž poté vyhrála. Magisterské 
studium úspěšně ukončila Ing. Eva Pluskalová, která byla následně přijata do doktorského 
studia v oboru Evropská studia. Její diplomová práce byla zaměřena na téma „Implementace 
a využití prostředků ze strukturálních mechanismů EU v ČR“. Přínos specifického výzkumu 
pro kariérní rozvoj studentů bude více zřetelný v dalších letech, a to díky podpoře vzniku 
kvalitnějších a četnějších průběžných výsledků, které budou procházet recenzním řízení v ČR 
a v zahraničí a budou tak lepším odrazem zpětné vazby a poznání ze strany odborné 
akademické veřejnosti. 



Fakulta mezinárodních vztahů

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)     

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt*****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé   
náklady 

projektu *****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení výsledků 
řešení projektu****

F2/3/2010
Postavení České republiky jako země 
původu zboží a služeb Ing. Petr Král, Ph.D. 6 810 486 3 84,6 55,1 135,1 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/6/2010

Evropská unie jako aktér v 
mezinárodních vztazích: Analýza čtyř 
typů aktérství Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. 8 1390 1112 6 275,2 168,0 333,7 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/10/2010

Koncepce účinného finančního 
managementu hotelových a 
lázeňských zařízení (spa-komplexů) Ing. Alexey Kondrashov 2 580 116 1 104,2 64,0 173,2 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/13/2010
Evropská terminologie v oblasti 
ekonomie a práva PhDr. Janka Priesolová, CSc. 5 480 240 3 130,9 80,0 257,2 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/15/2010

Ekonomická rovnováha nových 
členských zemí EU v období krize 
aneb euro jako možný stabilizační 
prvek regionu? Ing. Radek Čajka 4 800 320 3 83,4 70,0 160,3 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/18/2010 GLOBAL POLITICS IN HARD TIMES Ing. Zuzana Zelenická 10 1384 1384 8 187,9 133,0 409,3 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/19/2010
Řešení dopadů finanční a 
ekonomické krize na vývozce v ČR Ing. Michal Nejedlý 4 1350 540 3 126,8 100,0 221,7 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/24/2010
Politiky EU: koncepty a proměny na 
pozadí Lisabonské smlouvy Ing. Josef Bič 11 400 440 8 360,7 220,0 719,6 31.12.2012 schváleno pokračování

F2/30/2010

Analýza nabídky potravin na českém 
trhu z pohledu celospolečenské 
odpovědnosti Ing. Alena Filipová, Ph.D. 10 1600 1600 6 173,6 120,0 234,1 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/33/2010

Občanská společnost -- tradice a 
současnost: srovnávací studie USA a 
Rusko Ing. Lenka Andrýsová 3 300 90 2 39,0 39,0 61,8 31.12.2010 splněno bez výhrad

F2/35/2010
Postavení podnikatele a spotřebitele v 
současném právu ČR a EU doc. JUDr. Jiřina Kotoučová, Ph.D. 14 3420 4788 10 400,7 260,0 555,1 31.12.2011 schváleno pokračování

F2/37/2010
Energetika a evropský systém 
obchodování s emisemi Ing. Barbora Vondrušková 6 380 228 4 42,4 29,0 95,9 31.12.2010 splněno bez výhrad

F2/39/2010
Zásadní problémy mezinárodních 
vztahů očima mladých badatelů Ing. Viera Kočišíková 9 420 378 8 84,5 72,0 144,7 31.12.2010 splněno bez výhrad

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php

*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč



Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Fakulta podnikohospodářská – FPH) 

 
V roce 2010 bylo na FPH řešeno 11 ročních a 5 dvouletých projektů.  Z toho bylo v roce 

2010 úspěšně ukončeno 15 projektů. Od 1 projektu řešitel odstoupil na jaře 2010, protože 
předčasně ukončil studium. V případě tohoto projektu nebyly čerpány žádné finanční 
prostředky. V této souvislosti přijala Rada IGA FPH pravidlo, podle něhož byly v roce 2011 
přijaty výlučně projekty, na nichž se podílejí jako spoluřešitelé nejméně dva doktorandi. 

Následující hodnocení vychází z dat, která byla dostupná v databázi publikační činnosti a 
v systému ISIS VŠE ke dni 14. 3. 2011. 
 
• Výsledky, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu  

Databáze publikační činnosti VŠE evidovala ke dni 11. 3. 2011 v položce IGA VŠE – 
specifický výzkum celkem 15 položek. Z toho šlo o 1 knižní monografii – příspěvek, 3 články 
v recenzovaných časopisech, 9 příspěvků ve sborníku z konference s mezinárodní účastí, 1 
abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku a 1 článek v nerecenzovaném 
časopise. 

Sami autoři ale ve svých závěrečných zprávách (resp. v případě dvouletých projektů 
v průběžných zprávách) dostupných v systému ISIS VŠE uvádějí jiné údaje. Uvádějí 
bibliografické údaje celkem 9 článků v recenzovaných či nerecenzovaných odborných 
časopisech a 38 příspěvků na konferencích. 

Dále bylo navíc odevzdáno do tisku a zatím nebylo publikováno (a tudíž se nemohlo 
v RIV projevit) 6 článků v odborných časopisech, 1 příspěvek na mezinárodní konferenci a 2 
části odborných monografií. 
 
• Disertační práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

Pět projektů vykazuje přímou vazbu na disertační práce doktorandů – jde o projekty 
14/2010, 16/2010, 18/2010, 23/2010 a 35/2010. Nejbližší obhajoba doktorské práce, která 
souvisí s projektem IGA, je plánovaná na 8. 6. 2011 (Ing. Skopal, projekt 14/2010). 
 
• Diplomové práce, které vznikly s podporou prostředků na SVVŠ 

V souvislosti s podporou prostředků na SVVŠ byly rozpracovány 4 diplomové práce – jde 
o studenty navazujícího magisterského studia: Andusova, Lindovský, Kasyanov a Kubečka. 
 
• Další příklady exelence dosažené s podporou prostředků na SVVŠ (např. oceněné 

práce) 
Výsledky projektů podporovaných z prostředků SVVŠ byly dále propagovány 

v odborném tisku. V roce 2010 vyšly celkem 4 popularizační články. 
Řešitelé projektu 30/2010 dále sami zorganizovali jednu konferenci. Některé její části 

byly přenášeny Českou televizí a jsou dostupné na webu v archivu televize. 
Dne 14. 3. 2011 
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 
místopředseda GR FPH 



Fakulta podnikohospodářská

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)    

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty 
počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitel. 
týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé   
náklady 
projektu 

*****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F3/1/2010

Řízení příjmových rizik v 
zemědělských podnicích s využitím 
klimatických derivátů Ing. Jindřich Špička 2 150 30 1 22,7 16 121,6 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F3/5/2010
Komparace podmínek podnikání v 
Rusku a v ČR

Ing. Ivana Svobodová, 
Ph.D. 5 867 433,5 4 80,1 60 223,2 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/9/2010

Inovační aktivity jako faktor 
úspěchu malých a středních 
podniků Ing. Lukáš Procházka 2 330 66 1 39,7 33 112,4 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F3/11/2010

Analýza a návrh systému 
hodnocení a výběru dodavatelů 
veřejných zakázek

Ing. Lenka Švecová, 
Ph.D. 5 950 475 3 61,7 51 191,3 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F3/14/2010

Transfer znalostí prostřednictvím 
inovací a managementu změny v 
segmentu obnovitelných zdrojů a 
financí Ing. Pavel Skopal, MBA 2 144 28,8 1 61,4 48 115,1 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/16/2010

Analýza efektivnosti investičních 
pobídek ve středoevropském 
prostoru Evropské unie Ing. Petr Makovský 2 190 38 1 42 30 90,9 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/18/2010

Společenská odpovědnost firem v 
malých a středních podnicích jako 
faktor zvyšování prosperity Ing. Lenka Sedláčková 2 315 63 1 34,4 21 76,4 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/19/2010

Kariérní vývoj žen po mateřské 
dovolené a rozvoj talentů v rámci 
managementu diverzity -- porovnání 
situace v Rakousku a v ČR Ing. Karina Ebhardt 4 390 156 2 74,8 48 223,3 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F3/22/2010
Specifické problémy hodnocení 
investic Ing. Heřman Kopkáně 2 1180 236 1 103,5 94,5 155,0 31.12.2010

splněno s 
výhradou

F3/23/2010
Asymetrická informace na trhu 
práce

Ing. Mgr. Vítězslav 
Bican 2 264 52,8 1 39,4 30 91,2 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/26/2010

Role finančních trhů při budování 
"green economy" - příležitosti a 
hrozby pro korporátní bankovnictví Ing. Filip Sochor 128,1 31.12.2010projekt neřešen



Fakulta podnikohospodářská

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)    

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty 
počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitel. 
týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé   
náklady 
projektu 

*****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F3/30/2010

Řešení úpadku firem sanačními 
metodami v kontextu Insolvenčního 
zákona Ing. Jaroslav Schönfeld 2 170 34 1 40,4 27 170,4 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/34/2010

Řízení a financování neziskových 
organizací se zaměřením na 
organizace v kreativních 
průmyslech

akad. Eva Römerová 
Homindová, MBA 2 170 34 1 35,4 22 167,2 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/35/2010 Faktory úspěchu mikro firem Ing. Martin Kešner 4 830 332 3 114,0 104,4 195,4 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F3/36/2010

Innovationskultur in kleinen und 
mittleren Unternehmen -- Die 
Wichtigkeit von weichen Faktoren in 
den frühen Phasen des 
Innovationsprozesses von 
international tätigen kleinen und 
mittleren Unternehmen Ing. Martina L. Jaklová 5 1440 720 3 82,7 60,8 233,4 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F3/37/2010
Řízení rizik a možnosti jejich 
mezipodnikového transferu Ing. Tomáš Horník 3 945 283,5 2 87,1 80 254,3 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F3/44/2010
Hodnocení efektivnosti procesů 
pomocí hodnoty pro zákazníka Ing. Ondřej Hykš 4 600 240 2 30,9 27,5 121,7 31.12.2011

neschváleno 
pokračování

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. 
http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php

*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč



Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Fakulta informatiky a statistiky - FIS) 

 
Finanční prostředky, určené na účelovou podporu na specifický vysokoškolský výzkum, na 
Fakultě informatiky a statistiky sloužily zejména širšímu zapojení studentů doktorského 
studia do vědecké práce fakulty. Představovaly tedy účinný nástroj pro vytváření podmínek 
pro vědeckou práci jak mladých akademických pracovníků, tak i doktorandů fakulty. Výběr 
projektů, podporovaných z účelové podpory byl podroben pečlivému výběru, kde hlavní 
úlohu hrála zejména aktuálnost nabídnutých témat výzkumu, spojených s výstupy určenými 
k publikaci. V roce 2010 bylo z prostředků FIS podpořeno celkem sedmnáct projektů. Jeden 
z nich byl zaměřen na podporu účasti na konferencích mladých vědců FIS. Z tohoto projektu 
bylo podpořeno celkem sedm konferencí (jedna z nich je indexována v CPCI seznamu), na 
nich bylo celkem 17 publikací doktorandů (z toho 9 v CPCI). Konference plošně podporovaly 
činnost doktorandů jak oboru Statistika (4 konference), tak i Informatika (3 konference). 
Kromě toho bylo z těchto prostředků podpořeno 36 článků v recenzovaných časopisech, 122 
článků na mezinárodních konferencích a jedna kapitola v monografii. 
Z prostředků jsou podporovány závěrečné práce doktorského studia, které sice nebyly 
v uplynulém roce ukončeny, ale byly ukončeny v počátku  roku 2011 nebo budou v tomto 
roce ještě ukončeny. Jedná se zejména o práce: 

• Ing. Nemrava – Semantics in Multimedia: Event detection and cross-media feature 
extraction - práce obhájena v březnu roku 2011 a patří mezi špičkové disertační práce. 
V současné době probíhají jednání o její publikaci v zahraničním nakladatelství. 
Podpořena z projektu Doménové znalosti pro dobývání asociačních pravidel z 
databází - odpovědným řešitelem projektu byl Ing. Klieger 

• Ing. Oškrdal – Využití principů, postupů a nástrojů procesního řízení při vedení 
projektů softwarového vývoje předpoklad obhájení práce v září roku 2011 – práce 
byla podpořena projektem Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a 
motivaci pracovníků, kde byl Ing. Oškrdal i odpovědným řešitelem projektu. 

V roce 2010 byla obhájena práce Ing. Mazoucha - Aspekty rozvoje lidského, která byla 
podpořena prostředky interního grantu s názvem Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních 
parametrů. 
Další oblast studentské práce, která byla podporována z účelové podpory 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 databází CPCI. V současné 
době jsou evidovány v CPCI 4 výsledky, podpořené ze specifického výzkumu, ale dalších 9 
výsledků je ve zpracování společnosti Thomson Reuters. 
Jedná se o publikace: 

• BAKŠEFTOVÁ, Barbora, KALČEVOVÁ, Jana. IZAR- the Multiattribute Evaluation 
Decision Support for Linux. Praha 10.06.2010 – 11.06.2010. In: Efficiency and 
Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 
2010, s. 50–58. ISBN 978-80-213-2084-0 

• BENEŠOVÁ, A., SKOČDOPOLOVÁ, Veronika, KUNCOVÁ, Martina. MS Excel 
ADD-IN Applications in MCDM Education. Praha 10.06.2010 – 11.06.2010. In: 
Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Authors, 2010, s. 33–49. ISBN 
978-80-213-2084-0 

• JABLONSKÝ, Josef, DLOUHÝ, Martin. Solving DEA and MCDM decision 
problems in spreadsheets. Prague 10.06.2010 – 11.06.2010. In: Efficiency and 



Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 
2010, s. 126–136. ISBN 978-80-213-2084-0 

• MATUŠTÍK, Ondřej, PEŠOUT, Pavel. On New Opportunities of Saving Human 
Lives Using Mobile Phones. Singapore 26.02.2010 – 28.02.2010. In: Communications 
Software and Networks. [online] Piscataway : Computer Society, 2010, s. 131–135. 
ISBN 978-0-7695-3961-4 

Co se týče článků v impakt faktorových časopisech byly z prostředků na specifický výzkum 
podpořeny následující články, které již byly publikovány: 

• KLADÍVKO, Kamil. The Czech Treasury Yield Curve from 1999 to the Present. 
Czech Journal of Economics and Finance, 2010, roč. 60, č. 4, s. 307–335. ISSN 0015-
1920 

• ČERNÝ, Michal, HLADÍK, Milan. Two Complexity Results on c-optimality in 
Experimental Design. Computational Optimization and Applications [online], 2010, s. 
1–10. ISSN 0926-6003 

Kromě toho jsou v recenzním řízení v časopisech s impakt faktorem ještě další publikace 
(celkem 3) nebo jsou tyto publikace dokončovány (1 publikace). 
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. 



Fakulta informatiky a statistiky 

Evidenční 
číslo 

projektu*
Název projektu Navrhovatel

Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)     

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty 
počtu osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé    
náklady 

projektu *****
Datum 

ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F4/1/2010
CLOUD COMPUTING ADOPTION 
AND GOVERNANCE: Models and 
Guidelines

doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D.
7 750 525 4 80,0 50,0 230,0 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/3/2010
Metody redukce dimenzionality v 
datových souborech s kvalitativními 
proměnnými

prof. Ing. Hana 
Řezanková, CSc.

4 800 320 3 50,1 34,0 115,1 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F4/12/2010 Uspořádání konferencí FIS v roce 
2010

doc. Ing. Jakub Fischer, 
Ph.D. 13 1450 1885 6 136,6 83,0 150,0 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/13/2010 Obchodní vztahy ČR s EU. 
Ekonometrická analýza a prognóza.

prof. RNDr. Václava 
Pánková, CSc.

6 1305 783 4 175,4 108,5 285,1 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F4/14/2010 Praktické aplikace ekonomických 
rozhodovacích procesů

Ing. Martina Kuncová, 
Ph.D. 9 530 477 7 117,2 73,0 209,6 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/15/2010 Doménové znalosti pro dobývání 
asociačních pravidel z databází Ing. Tomáš Kliegr 12 2350 2820 9 293,8 200,0 404,6 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/16/2010

Využití moderních statistických 
metod a informačních technologií 
při tvorbě záchranného systému 
lidských životů

Ing. Mgr. Ondřej Matuštík

4 400 160 2 54,2 40,8 62,3 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F4/18/2010 Optimalizační modely a jejich 
aplikace

prof. Ing. Josef 
Jablonský, CSc. 12 880 1056 7 114,9 72,0 419,6 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/21/2010
Analýza sezónnosti v teplotních a 
srážkových časových řadách v 
České republice

Ing. Karel Helman
1 350 35 1 17,7 17,7 54,9 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/23/2010 Metody predikce bodů zvratu ve 
finančních časových řadách doc. Ing. Jiří Trešl, CSc. 4 650 260 2 85,5 52,0 152,4 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/24/2010

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

 Ing. Diana Bílková, Dr.

5 990 495 3 48,4 31,0 139,6 31.12.2011
schváleno 
pokračování



Fakulta informatiky a statistiky 

Evidenční 
číslo 

projektu*
Název projektu Navrhovatel

Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)     

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty 
počtu osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé    
náklady 

projektu *****
Datum 

ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F4/25/2010
Zavedení procesu řízení kvality jako 
integrální součásti metodiky vývoje 
informačního systému

doc. Ing. Alena 
Buchalcevová, Ph.D.

4 650 260 2 65,1 45,0 119,7 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F4/26/2010

Moderní metody a postupy 
aplikovatelné v ekonomických 
analýzách v případě porušení 
předpokladů

doc. Ing. Dagmar Blatná, 
CSc.

6 700 420 4 82,8 52,0 148,1 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F4/29/2010 Měření rizik pojišťovny a predikce 
vstupních parametrů Ing. Petr Mazouch 6 605 363 4 101,8 75,0 149,3 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/30/2010 Odhady multifaktorové produktivity doc. Ing. Jakub Fischer, 
Ph.D. 5 500 250 4 65,5 40,0 299,7 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/32/2010
Využití ICT nástrojů pro podporu 
hodnocení výkonnosti a motivaci 
pracovníků

Ing. Václav Oškrdal
4 660 264 2 43,4 30,0 99,4 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F4/34/2010 Moderní systémové teorie a 
aplikace v rozvoji oboru informatika

doc. Ing. Stanislava 
Mildeová, CSc.

10 1090 1090 7 77,8 47,0 120,5 31.12.2010

splněno s 
věcnou 
výhradou

F4/37/2010 Management personálních dopadů 
outsourcingových projektů Ing. Martin Dvořák

3 175 52,5 2 26,0 20,0 87,4 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. 
http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php

*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč
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Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Národohospodářská fakulta VŠE) 

 
Řešitelské týmy, složené ze studentů doktorského studijního programu, studentů 
magisterského studijního programu a akademických pracovníků, vytvořily v rámci 
specifického výzkumu za rok 2010 prozatím 47 publikačních výstupů. Z toho 40 výsledků 
bude předloženo do RIVu. Jedná se např. o články v časopisech s impakt faktorem, 
v recenzovaných časopisech, příspěvky ve sbornících z konferencí a příspěvky 
v monografiích. Některé publikační výstupy jsou ve fázi, kdy byly zaslány do redakcí, prošly 
recenzním řízením nebo jsou v současné době v tisku.  
Články v časopisech s impakt faktorem: 
LOUŽEK, Marek. Mikroekonomické základy reprodukčního rozhodování. Politická 
ekonomie, 2010, roč. 58, č. 3, s. 374–391. ISSN 0032-3233.  
LOUŽEK, Marek. Sociologická teorie Vilfreda Pareta. Sociológia, 2010, roč. 42, č. 4, s. 404–
428. ISSN 0049-1225.  
LOUŽEK, Marek. Protestantská etika a duch kapitalismu. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, 
č. 5, s. 689–704. ISSN 0032-3233.  
SLAVÍKOVÁ, Lenka, JÍLKOVÁ, Jiřina, KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Elinor 
Ostrom – nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. 
Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 3, s. 419–423. ISSN 0032-3233.  
ZEMPLINEROVÁ, Alena. Inovační aktivita firem a konkurence. Politická ekonomie, 2010, 
roč. 58, č. 6, s. 747–760. ISSN 0032-3233.  
 
S podporou finančních prostředků vzniklo 7 diplomových prací, několik dalších teprve 
vzniká. Dále je ve fázi zpracování i 12 prací disertačních. 
 
 
21. 3. 2011 



Národohospodářská fakulta

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)     

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé    
náklady 

projektu *****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F5/1/2010
Metody víceúrovňové správy 
přírodních zdrojů a jejich 
využitelnost v podmínkách ČR

Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
5 1480 740 4 172,3 116,0 226,9 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F5/4/2010 Filozofie, etika a ekonomické teorie 
skotského osvícenství PhDr. Tomáš Kunca

7 800 560 5 56,4 35,0 79,9 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F5/5/2010
Analýza a modelování dopadů 
environmentální regulace na 
mikroekonomické úrovni

doc. Ing. Petr Šauer, CSc.
8 1580 1264 7 188,2 181,5 256,1 31.12.2012

schváleno 
pokračování

F5/6/2010 Metodologické spory v ekonomii  doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, 
Ph.D. 6 720 432 4 152,5 91,8 189,8 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F5/7/2010

Analýza možností a bariér
implementace nástrojů finančního
inženýrství se zvláštním zřetelem
na iniciativu JESSICA v ČR

 Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

5 190 95 2 53,0 36,0 97,5 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F5/8/2010
Lokalizační rozhodování
rakouských a něměckých investorů
investujících v regionech ČR

 Ing. Milan Damborský

6 510 306 5 62,7 60,0 95,1 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F5/9/2010
Reforma sociálních systémů jako
nástroj odstranění sociálních pastí
a nežádoucích motivačních stimulů

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

8 730 584 5 91,2 55,0 184,5 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F5/10/2010
Změny v komunikaci ve veřejné
správě v souvislosti s rozvojem e-
Governmentu

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
4 340 136 3 97,5 64,0 160,2 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F5/15/2010
Experimentální ověření omezené
racionality agentů v různých
institucionálních prostředích

 Ing. Mgr. Petr Koblovský, Ph.D.
3 1100 330 2 32,5 32,5 83,4 31.12.2011

schváleno 
pokračování

F5/16/2010 Metodické uchopení pojmu 
nejistoty ekonomickou vědou Ing. Miroslav Svoboda

2 260 52 1 36,3 33,6 43,5 31.12.2010

splněno s 
věcnou 
výhradou

F5/17/2010 Evoluční modelování Ing. Marek Hudík
4 800 320 2 39,6 27,0 142,7 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F5/19/2010

Proč bohatí lidé zakládají nadace? 
Sociálně-ekonomická analýza 
filantropie na příkladu současných 
českých nadací

doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, 
Ph.D.

4 900 360 3 45,0 35,0 69,0 31.12.2010

splněno s 
věcnou 
výhradou



Národohospodářská fakulta

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)     

v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty počtu 
osob***
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řešitelském 
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náklady 

projektu *****
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ukončení 
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Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F5/20/2010
Analýza vlivu abecedního pořadí 
na výsledky jedinců: případ nižších 
stupňů vzdělání v ČR

Ing. Peter Bolcha
2 380 76 2 24,3 24,3 29,1 31.12.2010

splněno s 
věcnou 
výhradou

F5/21/2010 Inovace, tržní struktura a růst 
produktivity doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.

2 120 24 1 39,0 30,0 74,8 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F5/22/2010 Efekt státní podpory na investiční 
chování firem v ČR  Ing. Peter Bolcha

2 270 54 2 44,4 42,5 51,0 31.12.2010

splněno s 
věcnou 
výhradou

F5/23/2010

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

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

14 500 700 11 121,9 75,0 206,3 31.12.2011
schváleno 
pokračování

F5/24/2010 Analýza vývoje sociálního státu ve 
středoevropském regionu doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

6 600 360 4 103,4 90,0 237,4 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

F5/27/2010

Output Gap and the Current 
Economic Crisis: Is the Potential 
Product Affected As Well? Is the 
financial instability hypothesis 
relevant? (Czech Republic Case 
Study)

Ing. Martin Janíčko

4 800 320 2 42,5 34,7 58,2 31.12.2010
splněno bez 
výhrad

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php

*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč



Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Fakulta managementu v Jindřichově Hradci) 

 
  Vědecko-výzkumné činnosti předložené v návrzích projektů, které byly podpořeny 
z prostředků IGS VŠE a zejména pak výsledky dosažené v rámci těchto studentských projektů 
byly ve většině případů zhodnoceny prostřednictvím publikovaných časopiseckých a 
konferenčních příspěvků. Na FM bylo realizováno a prostředky SVVŠ podpořeno 8 projektů, 
z nichž některé konkrétní výstupy a podpořené vědeckovýzkumné aktivity jsou uvedeny níže. 
Rozhodně lze konstatovat, že grantová soutěž pomohla ve větší míře podnítit publikační 
aktivity a spolu s tím samozřejmě i četnost hodnocených výstupů. V mnoha případech byly 
prostředky přidělené řešitelům na realizaci projektu (tj. prostředky specifické vědy) dále 
zúročeny i v kvalifikačních pracích studentů magisterského či doktorského studijního 
programu. V návaznosti na projekt RNDr. O. Syrovátky byla zadána témata 8 diplomových 
prací. Jedna disertační práce byla i díky dosaženým výsledkům v rámci projektu podpořeného 
prostředky SVVŠ obhájena a řešitel Ing. Přibil, Ph.D. ji vykazuje jako jeden z výstupů svého 
projektu. V několika projektech pomohly dosažené výsledky posunout práce doktorandů na 
disertačních pracích kupředu (ing. Lešetický, ing. Král, ing. Vinšová, ing. Kozlová, ing. Pilař, 
ing. Rousek). Vedle toho řešitelé získali větší možnosti pro aktivní účast a prezentování 
výsledků projektů na tuzemských a zejména zahraničních konferencích jako například:  
tuzemské 

1. Konference Ekonomika zdravotnictví a hodnocení zdravotnických prostředků, Praha 
2010 

2. III. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 
Slezská univerzita v Opavě, 2010 

3. 18th EASM Conference, Praha 2010 
4. Mezinárodní vědecké konference - MEK 2010, Hradec Králové 2010 

zahraniční 
5. 5th Annual South-East European Doctoral Student Conference. Thessalonike 2010 
6. Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of 

Administration (IASIA), Bali, 2010 
7. 6th QS Asia Pacific professional leaders in education conference, Singapore, 2010 
8. International Conference on Information Communication Technologies in Education 

ICITE 2010. Corfu, Greece 2010 
9. 13th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, 

Otaru, Japan 2010 
10. Health Services Research Europe Conference, Haag 2010. 

Podpora účasti doktorandů na domácích konferencích je přínosná v mnoha směrech, ať již 
spočívá v pouhém porovnávání a načerpání počátečních zkušeností z kontaktu s vědeckou 
komunitou, či v získání dalších příležitostí pro prezentaci výsledků vlastních. Financování 
zahraničních stáží a aktivní účasti na mezinárodních konferencích formou studentských 
projektů je však z hlediska významu, který má pro doktorandy, studenty a mladé vědecké 
pracovníky fakulty, ještě závažnější a co do získaných zkušeností hodnotnější.  Prohlubování 
nejnovějších poznatků a získávání přehledu o nejnovějším výzkumu ve světě v oblastech 
svého odborného zájmu je totiž v akademickém prostředí velmi potřebné a navíc se stává 
přímo nutností při cestě k profesnímu růstu.  
 Výsledky získané doktorandy a vědeckými pracovníky bezprostředně z realizace 
těchto projektů spolu s dalšími odbornými zkušenostmi nabytými v rámci podpořených 
zahraničních pobytů a účastí na světových konferencích též nacházejí uplatnění ve vlastním 
pedagogickém procesu. Aplikace do výuky pak přinášejí její zkvalitňování a modernizaci a 
tím mají v zásadě přínos pro všechny studenty fakulty.  



Nutno ještě zmínit, že z prostředků SVVŠ byly financovány dvě studijní stáže: 
 a) Ing. Tereza Vinšová v termínu 17.9.-25.10.2010 na University of Queensland, 
Business  School,  
 b) Mgr. Ing. Pavel Král absolvoval půlroční stáž na Griffith University. 
Dále byla formou studentského projektu realizována "Vědecká konference doktorandů, 
studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků", která se uskutečnila 
12. 11. 2010 a výstupem z ní byl elektronický sborník s příspěvky zúčastněných na CD. 
Hodnotným výstupem projektu Ing. Kincla, Ph.D. je článek podaný do zahraničního 
impaktovaného žurnálu (IF 2,6) Journal of Interactive Marketing (Elsevier). 
Obhájena byla jedna disertační práce: Ing. Jiří Přibil, Ph.D. Efektivní metody detekce 
plagiátů v rozsáhlých dokumentových skladech (obhájeno 15. 7. 2010 na FM VŠE) 
 
Diplomové práce 
V návaznosti na projekt RNDr. O. Syrovátky byla zadána témata 8 diplomových prací: 

1. Bc. Lucie Dufková: Analýza vztahů vybraných poskytovatelů sociálních služeb 
v Českých Budějovicích, 

2. Bc. Lucie Krulová: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech -- agrotechnická hlediska produkce RRD, 

3. Bc. Martin Strnad: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech -- technologie sklizně a využití RRD, 

4. Bc. David Raszka: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech -- technologie spalování biomasy, 

5. Bc. Eva Macková: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech -- ekonomická hlediska produkce RRD, 

6. Bc. Tomáš Budín: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech -- legislativní hlediska, 

7. Bc. Jana Gecelovská: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech -- nezaměstnanost ve venkovských oblastech, 

8. Bc. Michal Šenkyřík: Mapování podmínek pro vytváření klastrů využívajících místní 
obnovitelné zdroje energie v regionech. 



Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)    
v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu 

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 

*****

Způsobilé   
náklady 

projektu *****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

F6/3/2010

Vybrané aplikace 
managementu ve vazbě na 
výkonnost organizace

doc. Ing. Petr Pirožek, 
Ph.D. 4 700 280 3 25 25 281,8 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F6/5/2010
Organizace vědecké 
konference na F6 Mgr. Irena Míková 9 405 364,5 5 60,4 37 98,0 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F6/6/2010

Návrh systému hodnocení 
regionálních programových 
dokumentů cestovního ruchu Ing. Martin Luštický 5 560 280 4 44,42 27 97,1 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F6/7/2010
Manažerské simulátory pro 
podporu rozhodování Ing. Ondřej Lešetický 2 90 18 2 60 60 130,0 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F6/9/2010
Mapování článků sociálních 
služeb v Jihočeském kraji

RNDr. Oldřich Syrovátka, 
CSc. 7 445 311,5 4 68 45 119,6 31.12.2010

splněno s 
výhradou

F6/10/2010

Kulturní dimenze a návrh 
webových uživatelských 
rozhraní Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. 2 200 40 1 20 20 89,7 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F6/11/2010

Pokročilé metody detekce 
textových plagiátů a jejich 
vizualizace Ing. Jiří Přibil 2 120 24 1 24 24 94,6 31.12.2010

splněno bez 
výhrad

F6/12/2010

Optimalizace poskytování 
veřejných služeb a zkoumání 
dopadu na veřejné výdaje

doc. Ing. Markéta Fantová 
Šumpíková, Ph.D. 4 130 52 2 21,7 15 69,8 31.12.2011

splněny cíle 
1. roku-
nezažádáno o 
pokračování

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. 
http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php

*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč



Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
za rok 2010 (Mezifakultní projekty) 

 
Do pravidel Interní grantové soutěže bylo zahrnuto, že kromě fakultních projektů, jejichž 
výběr je zcela v kompetenci Grantových rad fakult, bude existovat speciální kategorie 
mezifakultních projektů, na které je vyčleněno 10 % dotace na specifický vysokoškolský 
výzkum a jejichž výběr je v kompetenci Grantové komise VŠE. Důvodem takového 
rozhodnutí byla snaha podpořit spolupráci mezi jednotlivými ekonomickými obory, což 
zejména doktorandům napomáhá k nalézání širších a významnějších vědeckých témat a 
k většímu úspěchu jak v publikační činnosti, tak i při podávání dalších výzkumných projektů 
doma i v zahraničí. 

V prvním ročníku nově organizovaní Interní grantové soutěže byly Grantovou komisí VŠE 
vybrány k financování dva mezifakultní projekty: 

• jednoletý projekt: Cizinci na českém trhu práce, řešitel Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., 

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

 

Jednoletý projekt, Cizinci na českém trhu práce, řešitel Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., byl na 
základě závěrečné zprávy hodnocen jako splněný a Grantová komise VŠE konstatovala, že 
byly naplněny cíle projekty a splněny i zamýšlené publikační výstupy: 

• Články v časopise - recenzované: 
PAVELKA, Tomáš. Dopady současné hospodářské recese na zaměstnance z cizích států, 
kteří působí na českém trhu práce. Ekonomika a management, 2010, roč. 4, č. 2, s. 34--44. 
ISSN 1802-8470. 
PAVELKA, Tomáš. Involvement of foreigners in the Czech Labour market. - přijato 
k publikování v: SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe 

• Příspěvky ve sborníku z konference: 
PAVELKA, Tomáš. Současná ekonomická krize a její vliv na zaměstnanost cizinců v ČR. 
Praha 09.09.2010 -- 10.09.2010. In: LÖSTER, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-
ekonomické dny na VŠE v Praze [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2010. 10 s. ISBN 978-80-
86175-69-0. 

PAVELKA,Tomáš. Cizí státní příslušníci - podnikatelé - na českém trhu práce. Ústí nad 
Labem 23.09.2010. In: FernStat_CZ2010. [online] Ústí nad Labem : Fakulta sociálně 
ekonomická, 2010, s. 86 - 91. ISBN 978-80-7414-284-0 

PAVELKA, Tomáš. Involment of foreigners in the Czech labour market. Atény 
28.10.2010 -- 30.10.2010. In: EBES 2010 CONFERENCE -- ATHENS PROGRAM AND 
ABSTRACT BOOK. Istanbul : SAZAK OFSET, 2010. 1 s. ISBN 978-605-61069-1-0. 

LÖSTER, Tomáš. Zahraniční zaměstnanci v ČR na trhu práce v letech 1997-2009. Praha 
09.09.2010 -- 10.09.2010. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-
ROM]. Praha : KSTP VŠE; FPH VŠE, 2010, s. 1--11. ISBN 978-80-86175-69-0. 

LÖSTER,Tomáš. Vývoj počtu zahraničních zaměstnanců v ČR v letech 1997 - 2009. Ústí 
nad Labem 23.09.2010. In: FernStat_CZ2010. [online] Ústí nad Labem : Fakulta sociálně 
ekonomická, 2010, s. 74 - 80. ISBN 978-80-7414-284-0 



MAKOVSKY, Petr. Cizinci na evropských trzích práce. Praha 09.09.2010 -- 10.09.2010. 
In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha : VŠE FIS; VŠE 
FPH, 2010. ISBN 978-80-86175-69-0. 

VLTAVSKÁ, Kristýna. Zahraniční pracovníci na českém trhu práce. Praha 09.09.2010 -- 
10.09.2010. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha : 
KSTP VŠE; KMI VŠE, 2010, s. 1--7. ISBN 978-80-86175-69-0. 

VLTAVSKÁ, Kristýna. Cizinci na českém trhu práce v letech 1997-2009. Ústí nad Labem 
23.09.2010. In: FernStat_CZ2010. [online] Ústí nad Labem : Fakulta sociálně 
ekonomická, 2010, s. 102--107. ISBN 978-80-7414-284-0. 

• Monografie: 
Monografie s názvem "Cizinci na českém trhu práce" je ve stádiu rozpracování a bude 
publikována. 

 

Dvouletý projekt, Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání, řešitel: 
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., byl na základě předložené průběžné zprávy doporučen 
k financování i ve druhém roce řešení. Publikační výstupy: 

• Články v recenzovaných časopisech: 
MAZOUCH, Petr, FISCHER, Jakub. Regionální rozdíly v účasti na vysokoškolském 
vzdělání. Demografie, 2010, roč. 52, č. 3, s. 215--219. ISSN 0011-8265. 

• Příspěvky ve sborníku z konference: 
FISCHER, Jakub, FINARDI, Savina. Hodnocení úspěšnosti ukončení doktorského studia 
podle forem studia na VŠE v Praze: vztah ke strategickým cílům v oblasti doktorského 
studia a k potřebě změny ve financování. In: Hodnocení kvality vysokých škol. MU Brno, 
11.-12.2.2010. Sborník v tisku. 

FINARDI, Savina, FISCHER, Jakub. Teoretická a praktická východiska finanční pomoci 
studentům v České republice. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 
Akademie Sting, 10.-11.9.2010. Sborník v tisku. 

FINARDI Savina: Measuring Returns to Investment in Human Capital 
in the Czech Republic: Experimental Computations based on 
Study Fields, Sex and Regions. In: AMSE 2010, Demanovská Dolina, 26.-29.8.2010. 
s.15. ISBN 978-80-89438-01-3 

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

FISCHER, Jakub, FINARDI, Savina. Czech tertiary education on the way to 
competitiveness. Jindřichův Hradec 08.09.2010 -- 10.09.2010. In: IDIMT-2010 
Information Technology -- Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner, 
2010, s. 231--236. ISBN 978-3-85499-760-3. 

FISCHER, Jakub, MAZOUCH, Petr. Jaké je postavení studentů vysokých škol po dvaceti 
letech transformace vysokého školství? Přijato k tisku do časopisu Demografie. 

• Disertační práce: 
V rámci mezifakultního projektu (první rok řešení) byla v roce 2010 dokončena a 
úspěšně obhájena disertační práce Ing. Mazoucha a výrazně rozpracována disertační 
práce Ing. Finardi. 



Mezifakultní projekty

Evidenční 
číslo 

projektu*

Název projektu Navrhovatel Počet členů 
řešitelského 

týmu**

Kapacita 
(součet)    
v hod/rok

Přepočtené 
hodnoty 
počtu 
osob***

Počet 
studentů v 
řešitelském 

týmu

Způsobilé 
osobní 

náklady na 
projekt *****

Osobní 
náklady 
studentů 
(včetně 

stipendií) 
*****

Způsobilé  
náklady 
projektu 

*****

Datum 
ukončení 
projektu

Hodnocení 
výsledků 
řešení 

projektu****

MF/12/2010 Cizinci na českém trhu práce. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 4 420 168 3 48,8 30 115,2 31.12.2010
splněno bez 

výhrad

MF/28/2010
Ekonomické a demografické 
aspekty terciárního vzdělávání  doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 4 650 260 2 210,4 130 425,9 31.12.2011

schváleno 
pokračování

** - počet členů řešitelského týmu, kteří čerpali mzdové prostředky včetně stipendií ze způsobilých nákladů projektu
*** přepočteno na délku projektu, tj. 10 měsíců
****- stupnice hodnocení je uvedena v Pravidlech IGA, viz  Ukončení projektu
*****zaokrouhlené finanční prostředky jsou uvedeny za rok 2010 v tis. Kč

* - evidenční číslo projektu je uvedeno ve smlouvě (označuje fakultu řešitele, číslo projektu vygenerované v informačním systému a rok podání návrhu). Je k dohledání na str. 
http://www.vse.cz/iga/vysledky2010.php
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