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1. Úvod 
 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVV“), kterou obdržela 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (dále jen „VŠFS“) na rok 2020, významně přispěla 

k rozvoji výzkumných aktivit studentů navazujícího magisterského studia a studentů 

doktorského studia. 

 

V souladu s Rozhodnutím rektorky č. 250/2019,  Interní grantová agentura, zahrnující 

pravidla poskytování této podpory, bylo v rámci interní studentské soutěže podpořeno 

celkem 16 projektů. V projektech bylo zapojeno celkem 18 akademických pracovníků, 

45 studentů navazujícího magisterského studia a 8 studentů doktorského studia.  

 

Výsledkem těchto výzkumných projektů jsou především publikační výstupy, které budou 

předány do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Jelikož i VŠFS byla zasažena opatřeními souvisejícími s pandemií SARS-CoV-2, byly 

činnosti řešitelských týmů a spolupráce se studenty ztíženy. Někteří ze studentů se nemohli 

zapojit do aktivit projektů, řešitelé se nemohli zúčastnit plánovaných zahraničních ani 

tuzemských konferencí, nebylo možné uskutečnit v tradiční podobě konferenci pro 

doktorandy, kterou VŠFS každý rok pořádá. 

 

Přesto tato pandemie a související opatření přinesly mnohé cenné zkušenosti, kdy se 

řešitelské týmy naučily komunikovat na různých platformách umožňujících on-line 

komunikaci, v projektech byli zapojeni jiní studenti nebo zbývající studenti ve větší než 

plánované míře, řešitelé se zúčastnili jiných konferencí či workshopů, které se uskutečnily 

on-line, a i konference pro doktorandy Prezentace výsledků ekonomického a finančního 

výzkumu doktorandů se uskutečnila prostřednictvím videokonference. 

 

Účelová podpora na SVV tak i v tomto roce přispěla k novým poznatkům, jež byly 

publikovány, vedla k získání zkušeností s tvorbou projektů a s týmovou prací ve výzkumu, 

posílila mezinárodní zkušenosti a zvýšila aktivní zapojení studentů do aktivit výzkumu a 

vývoje, kteří poznatky a zjištění využijí i při zpracování svých závěrečných prací. Tím splnila 

svůj cíl. 
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2. Výkaz o čerpání prostředků na specifický 
vysokoškolský výzkum v roce 2020 

 
 

Vysoká škola Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

    1.  Z D R O J E    (Kč) 

Podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum poskytnutá v r. 2020  (SVV)  

1 782 524,00 

Prostředky ve fondu účelově určených 
prostředků k 1. 1. 2020(FÚUP) 

0,00 

Zdroje celkem 1 782 524,00 

    2.   Ú H R A D A   Z P Ů S O B I L Ý C H   N Á K L A D Ů    (Kč) 

Položka 

Čerpání podle zdroje 

z podpory SVV 2020 z FÚUP 

Kč % Kč 

Studentské projekty 1 720 172,35 96,50 0,00 

Studentské vědecké konference 24 874,95 1,40 0,00 

Organizace studentské grantové soutěže 29 700,00 1,67 0,00 

Celkem 1 774 747,30 99,56 0,00 

 

 3.   P Ř E V O D   D O   F Ú U P   A   V R A T K A   (Kč) 

Z podpory SVV 2020 Kč % 

                                  převedeno do FÚUP 0,00 0,00 

                                  vráceno 
poskytovateli 7 776,70 0,44 

 

  4.   S T A V   F Ú U P   (Kč) 

Nečerpané prostředky z předchozích let 0,00 

Převedeno v r. 2020 0,00 

Stav k 31. 12. 2019 0,00 

    

Vypracoval/a: 

Jméno: Markéta Holendová 

Pracovní zařazení: samostatný odborný referent týmu grantů 
a projektů 

Telefon: 420 255 785 733 

E-mail: maketa.holendova@vsfs.cz  

    

 

mailto:maketa.holendova@vsfs.cz
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3. Pravidla studentské grantové soutěže platná pro 
rok 2020 

 
Rozhodnutí rektorky 

č. 250/2019 
 
Den vydání: 20. 9. 2019 
Den účinnosti: 20. 9. 2019  
Zpracoval: Odbor výzkumu a vývoje 
Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, 

ředitel Odboru výzkumu a vývoje 

 

Interní grantová agentura 

 

Čl. 1 – Obecná ustanovení 

1) Povinnou součástí pracovní náplně všech akademických pracovníků Vysoké školy 
finanční a správní, a.s. (dále jen „VŠFS“) je vědecká a výzkumná činnost a z ní vyplývající 
publikování výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Totéž platí pro studenty doktorského 
studijního programu. 1 

2) Interní grantová agentura VŠFS slouží k realizaci interních projektů výzkumu, 
vývoje a inovací, přičemž projektem jsou činnosti, které mají splnit neoddělitelný úkol 
vědecké povahy s předem jasně určenými cíli, které definuje hlavní řešitel v návrhu projektu.  
Činnost Interní grantové agentury je zajišťována prostřednictvím Odboru výzkumu a vývoje 
VŠFS (dále jen „OVV“). 

3) Toto rozhodnutí upravuje: 

a) pravidla a zásady pro podávání a hodnocení návrhů standardních a juniorských 
projektů, pro řešení a hodnocení projektů, jejichž řešení je financováno 
z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací 
(dále jen „institucionální podpora“) 2 nebo z neveřejných zdrojů 3, které jsou obsaženy 
v článku 2 tohoto rozhodnutí, 

b) pravidla a zásady pro podávání a hodnocení návrhů studentských projektů, pro 
řešení a hodnocení projektů, jejichž řešení je financováno z účelové podpory na 
specifický vysokoškolský výzkum 4, které jsou obsaženy v článku 3 tohoto rozhodnutí, 

c) pravidla pro čerpání finančních prostředků, schválených na řešení projektů, která 
jsou obsažena v článku 5 tohoto rozhodnutí. 

                                                 
1 Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2012 – Zapojení studentů doktorského studia do výuky a 
výzkumu. 
2 § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 
3 Neveřejnými zdroji jsou vlastní finanční zdroje VŠFS. 
4 § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a Usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021, k návrhu 

Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  
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4) Akademický pracovník VŠFS nebo student doktorského studijního programu může 
být v jednom akademickém roce hlavním řešitelem nebo dalším řešitelem maximálně dvou 
projektů, a to bez ohledu na to, zda se jedná o standardní, juniorský nebo studentský projekt. 
Student magisterského studijního programu může být dalším řešitelem pouze jednoho 
projektu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o studentský, standardní nebo juniorský projekt. 

 

Čl. 2 – Projekty řešené z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumných organizací nebo z neveřejných zdrojů 

1) Projekty podle tohoto článku mohou být standardní nebo juniorské. 

2) Standardní projekty jsou určeny pro akademické pracovníky v pracovním poměru 
u VŠFS s titulem docent nebo profesor nebo akademické pracovníky, od jejichž úspěšného 
ukončení doktorského studia uplynulo 5 a více let; tito pracovníci jsou v pozicích hlavních 
řešitelů. V pozicích dalších řešitelů se mohou účastnit i ostatní akademičtí pracovníci 
v pracovním poměru u VŠFS nebo studenti doktorského studijního programu.  Doba řešení 
projektů je minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.  

3) Juniorské projekty jsou určeny pro studenty doktorského studijního programu 
VŠFS, nebo pro akademické pracovníky v pracovním poměru u VŠFS, od jejichž úspěšného 
ukončení doktorského studia uplynulo méně než 5 let. V případě, že hlavním řešitelem je 
student doktorského studijního programu, je v pozici dalšího řešitele vždy školitel studenta. 
V pozicích dalších řešitelů se mohou účastnit i ostatní akademičtí pracovníci v pracovním 
poměru u VŠFS nebo studenti doktorského studijního programu. Doba řešení projektů je 
minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.  

4) Způsobilými náklady pro řešení projektů jsou: 

a) osobní náklady a stipendia 5, 

b) cestovné,  

c) materiální náklady zahrnující drobný spotřební materiál, drobný hmotný a 
nehmotný majetek, 

d) náklady na služby, které zahrnují zejména ediční náklady, konferenční poplatky, 
publikační poplatky, náklady na překlady nebo jazykové korektury. 

5) Návrhy projektů jsou předkládány v termínech stanovených ve výzvě k podávání 
návrhů projektů podle článku 4 tohoto rozhodnutí. Návrhy projektů jsou předkládány na 
formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. Návrh projektu, předložený na OVV, 
obsahuje zejména: 

a) základní informace o návrhu projektu, 

b) vymezení projektu, 

c) návrh rozpočtu projektu, 

d) přehled zahraničních a tuzemských cest a konferencí, 

e) vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele a děkana fakulty; je-li hlavním 
řešitelem student doktorského studijního programu, pak vyjádření školitele, které 
nahrazuje vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele. 

6) Očekávanými výstupy projektů jsou: 

a) u standardních projektů s dobou řešení více než 12 měsíců  

                                                 
5 § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
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i) zpracované návrhy projektů, které jsou po projednání s Univerzitním výzkumným 
centrem VŠFS (dále jen „UVC“) a s prorektorem pro výzkum a vývoj (dále jen 
„prorektor pro VaV“) předloženy do veřejných soutěží poskytovatelů podpory 
podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších 
předpisů a 

ii) výsledky, které jsou hodnoceny podle platné metodiky hodnocení výzkumných 
organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schvalované 
vládou ČR (dále jen „Metodika“) a odpovídají definicím výsledků pro evidenci 
výsledků v Rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV“) 6, jejichž výčet je 
uveden ve výzvě k předkládání návrhů projektů, 

b) u standardních projektů s dobou řešení 12 měsíců nebo u juniorských projektů – 
výsledky, které jsou hodnoceny podle platné metodiky, jejichž výčet je uveden ve 
výzvě k předkládání návrhů projektů. 

7) Formální posouzení návrhů projektů provádí OVV. Projekty, které vykazují 
formální nedostatky, jsou ze strany OVV vráceny navrhovateli k doplnění, kdy lhůta na 
doplnění činí 3 pracovní dny. Hodnotící posudky jsou zpracovány pouze k návrhům, které 
jsou kompletní a nevykazují formální nedostatky; ostatní návrhy projektů jsou z hodnocení 
vyřazeny rozhodnutím prorektora VaV. 

8) Hodnocení návrhů projektů zajišťuje prorektor pro výzkum a vývoj ve spolupráci 
s UVC. Hodnocení probíhá v následujících krocích:   

a) Ke každému návrhu projektu jsou zpracovány dva hodnotící posudky (formulář 
hodnotícího posudku obsahuje příloha č. 2). Zpracovatel posudku nesmí být členem 
řešitelského týmu posuzovaného návrhu projektu ani se podílet na přípravě návrhu 
posuzovaného projektu.  

b) Po obdržení posudků navrhovatelé zapracují případné připomínky hodnotitelů do 
finální verze projektu. V případě nedoporučujících posudků prorektor pro VaV 
rozhodne, zda bude návrh projektu předložen navrhovateli k dopracování.  

c) Po obdržení finální verze návrhu projektu OVV zpracuje pořadí projektů podle 
bodového hodnocení v hodnotících posudcích.  

d) Prorektor pro VaV předkládá rektorce pořadí projektů, finální verze návrhů 
projektů, hodnotící posudky a protokol o hodnocení návrhu projektu (příloha č. 3) 

e) O přijetí projektů k řešení rozhoduje rektorka.  

9) Kontrola realizace projektu a plnění cílů projektu (dále jen „průběžné hodnocení“) 
představuje hodnocení průběhu řešení projektu ke konci ZS a LS daného akademického 
roku; výsledkem je zhodnocení stavu řešení projektu ve vztahu ke schválenému návrhu 
projektu. Dle výsledku průběžného hodnocení je projekt zařazen do tří kategorií: 

a) kategorie A, pokud projekt plní nebo splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném 
návrhem projektu, 

b) kategorie B, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle z důvodů, které 
nemohl hlavní řešitel předvídat, Podmínky pro řešení interních projektů VŠFS ale byly 
dodrženy, 

                                                 
6 Definice výsledků, které lze vkládat do RIV, zveřejňuje správce a provozovatel Informačního systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, na www.vyzkum.cz nebo www.rvvi.cz. 
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c) kategorie C, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle a Podmínky pro 
řešení interních projektů VŠFS nebyly ze strany hlavního řešitele projektu dodrženy. 

10) Průběžné hodnocení řešení projektu provádí OVV na základě zpracované 
monitorovací zprávy podle přílohy č. 4 tohoto rozhodnutí, kterou hlavní řešitel předkládá na 
OVV v termínech do 15. 1. pro zimní semestr a do 15. 7. pro letní semestr. O výsledcích 
průběžného hodnocení informuje hlavního řešitele OVV. V případech, kdy průběh řešení 
projektu neodpovídá schválenému návrhu projektu, může rektorka na návrh prorektora pro 
VaV rozhodnout o: 

a) snížení osobních nákladů nebo stipendií plánovaných na řešení projektu, 

b) zastavení financování projektu a jeho předčasném ukončení. 

11) Závěrečné hodnocení projektu provádí OVV na základě závěrečné monitorovací 
zprávy, kterou zpracuje hlavní řešitel podle přílohy č. 4 tohoto rozhodnutí a kterou předkládá 
na OVV do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu. V rámci závěrečného 
hodnocení je posuzován průběh řešení projektu, dosažené výsledky a výstupy a náklady 
vynaložené na řešení projektu, a to ve vztahu k navrženým cílům projektu. V rámci 
závěrečného hodnocení projektu prorektor pro VaV ve spolupráci s OVV vyhodnocuje, zda 
projekt splnil, splnil částečně nebo nesplnil cíle. 

12) V případech, kdy na základě průběžného hodnocení bylo rozhodnuto o 
předčasném ukončení projektu, nebo na základě závěrečného hodnocení projekt nesplnil 
cíle, je hlavní řešitel takového projektu vyloučen z účasti na řešení projektů, řešených podle 
tohoto článku, v následujícím akademickém roce v pozici hlavního řešitele.  

 

Čl. 3 – Projekty řešené z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum 

1) Projekty podle tohoto článku jsou studentské projekty. 

2) Studentské projekty jsou určeny pro studenty doktorského studijního programu 
nebo akademické pracovníky v pracovním poměru u VŠFS, kteří jsou v pozici hlavního 
řešitele. V pozicích dalších řešitelů mohou být studenti doktorského nebo magisterského 
studijního programu nebo akademičtí pracovníci v pracovním poměru u VŠFS. Je-li hlavním 
řešitelem projektu student doktorského studijního programu, musí být jeho školitel v pozici 
dalšího řešitele. Počet studentů, podílejících se na řešení projektu, musí tvořit alespoň 50 % 
celého řešitelského týmu. Maximální počet členů řešitelského týmu je 50. Doba řešení 
studentských projektů je 12 až 36 kalendářních měsíců. 

3) Způsobilými náklady pro řešení projektů jsou: 

a) osobní náklady včetně stipendií 7,  

b) cestovné,  

c) materiální náklady zahrnující drobný spotřební materiál, drobný hmotný a 
nehmotný majetek,  

d) náklady na služby, které zahrnují zejména ediční náklady, konferenční poplatky, 
publikační poplatky, náklady na překlady nebo jazykové korektury, 

přičemž náklady projektu na jeden kalendářní rok činí maximálně 3 mil. Kč.  

4) Podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí 
studentů doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto hlavních řešitelů 

                                                 

7 § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo dalších řešitelů na řešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech 
nebo výdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů studentského 
projektu, činí více než 60 %. 

5) Návrhy projektů jsou předkládány v termínech stanovených ve výzvě k podávání 
návrhů projektů podle článku 4 tohoto rozhodnutí. Návrhy projektů jsou předkládány na 
formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. Návrh projektu, předložený na OVV, 
obsahuje zejména: 

a) základní informace o návrhu projektu, 

b) vymezení projektu, 

c) návrh rozpočtu projektu, 

d) přehled zahraničních a tuzemských cest a konferencí, 

e) vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele a děkana fakulty; je-li hlavním 
řešitelem student doktorského studijního programu, pak vyjádření školitele, které 
nahrazuje vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele. 

6) Očekávanými výstupy projektů jsou výsledky, které jsou hodnoceny podle platné 
Metodiky a odpovídají definicím výsledků pro evidenci výsledků v RIV 8, jejichž výčet je 
uveden ve výzvě k předkládání návrhů projektů. 

7) Formální posouzení návrhů projektů provádí OVV. Projekty, které vykazují 
formální nedostatky, jsou ze strany OVV vráceny navrhovateli k doplnění, kdy lhůta na 
doplnění činí 3 pracovní dny. Hodnotící posudky jsou zpracovány pouze k návrhům, které 
jsou kompletní a nevykazují formální nedostatky; ostatní návrhy projektů jsou z hodnocení 
vyřazeny rozhodnutím prorektora pro VaV. 

8) Hodnocení návrhů projektů zajišťuje prorektor pro výzkum a vývoj ve spolupráci 
s UVC. Hodnocení probíhá v následujících krocích:   

a) Ke každému návrhu projektu jsou zpracovány dva hodnotící posudky (formulář 
hodnotícího posudku obsahuje příloha č. 2). Zpracovatel posudku nesmí být členem 
řešitelského týmu posuzovaného návrhu projektu ani se podílet na přípravě návrhu 
posuzovaného projektu.  

b) Po obdržení posudků navrhovatelé zapracují případné připomínky hodnotitelů do 
finální verze projektu. V případě nedoporučujících posudků prorektor pro VaV 
rozhodne, zda bude návrh projektu předložen navrhovateli k dopracování.  

c) Po obdržení finální verze návrhu projektu OVV zpracuje pořadí projektů podle 
bodového hodnocení v hodnotících posudcích.  

d) Prorektor pro VaV předkládá rektorce pořadí projektů, finální verze návrhů 
projektů, hodnotící posudky a protokol o hodnocení návrhu projektu (příloha č. 3). 

e) O přijetí projektů k řešení rozhoduje rektorka.  

9) Kontrola realizace projektu a plnění cílů projektu (dále jen „průběžné hodnocení“) 
představuje hodnocení průběhu řešení projektu ke konci ZS a LS daného akademického 
roku; výsledkem je zhodnocení stavu řešení projektu ve vztahu ke schválenému návrhu 
projektu. Dle výsledku průběžného hodnocení je projekt zařazen do tří kategorií: 

                                                 

8 Definice výsledků, které lze vkládat do RIV, zveřejňuje správce a provozovatel Informačního systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, na www.vyzkum.cz nebo www.rvvi.cz. 
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a) kategorie A, pokud projekt plní nebo splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném 
návrhem projektu 

b) kategorie B, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle z důvodů, které 
nemohl hlavní řešitel předvídat, Podmínky pro řešení interních projektů VŠFS ale byly 
dodrženy 

c) kategorie C, pokud projekt neplní nebo nesplnil stanovené cíle a Podmínky pro 
řešení interních projektů VŠFS nebyly ze strany hlavního řešitele projektu dodrženy. 

10) Průběžné hodnocení řešení projektu provádí OVV na základě zpracované 
monitorovací zprávy podle přílohy č. 4 tohoto rozhodnutí, kterou hlavní řešitel předkládá na 
OVV v termínech do 15. 1. pro zimní semestr a do 15. 7. pro letní semestr. O výsledcích 
průběžného hodnocení informuje hlavního řešitele OVV. V případech, kdy průběh řešení 
projektu neodpovídá schválenému návrhu projektu, může rektorka na návrh prorektora pro 
VaV rozhodnout o: 

a) Snížení osobních nákladů nebo stipendií plánovaných na řešení projektu 

b) Zastavení financování projektu a jeho předčasném ukončení 

11) Závěrečné hodnocení projektů provádí OVV na základě závěrečné monitorovací 
zprávy, kterou zpracuje hlavní řešitel podle přílohy č. 4 tohoto rozhodnutí a kterou předkládá 
na OVV do 15 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu. V rámci závěrečného 
hodnocení je posuzován průběh řešení projektu, dosažené výsledky a výstupy a náklady 
vynaložené na řešení projektu, a to ve vztahu k navrženým cílům projektu. V rámci 
závěrečného hodnocení projektů prorektor pro VaV ve spolupráci s OVV vyhodnocuje, zda 
projekt splnil, splnil částečně nebo nesplnil cíle. 

12) V případech, kdy na základě průběžného hodnocení bylo rozhodnuto o 
předčasném ukončení projektu, nebo na základě závěrečného hodnocení projekt nesplnil 
cíle, je hlavní řešitel takového projektu vyloučen z účasti na řešení projektů, řešených podle 
tohoto článku, v následujícím akademickém roce v pozici hlavního řešitele.  

 

Čl. 4 – Výzva k předkládání návrhů projektů 

1) Výzva k předkládání návrhů projektů je vyhlašována samostatně pro standardní a 
juniorské projekty (podle článku 2) a pro studentské projekty (podle článku 3), a to 
obvykle jednou za rok. 

2) Výzva je zveřejněna na intranetu VŠFS a prostřednictvím OVV je zaslána 
elektronickou poštou děkanům fakult VŠFS. 

3) Výzva obsahuje: 

a) typ projektů, pro které je výzva určena, 

b) lhůtu pro předkládání návrhů projektů, 

c) předpokládaný termín zahájení řešení projektů 

d) předpokládanou dobu řešení projektů, 

e) specifikaci způsobilých nákladů projektů, 

f) specifikaci očekávaných výsledků projektů, 

g) způsob hodnocení návrhů projektů, 

h) případné požadavky na složení řešitelských týmů. 
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Čl. 5 – Čerpání finančních prostředků 

1) Součástí rozhodnutí o přijetí projektu k řešení je stanovení výdajů a nákladů na 
řešení projektů. Tyto závazné výdaje a náklady vycházejí z návrhu projektu, který může být 
upraven podle závěrů z hodnocení návrhu. 

2) Finanční prostředky mohou být použity pouze na takové způsobilé výdaje a 
náklady, které jsou vymezeny v článku 2 a 3 tohoto rozhodnutí v závislosti na typu projektu. 

3) Osobní náklady, spojené s řešením projektů, je možné využívat na odměny za 
dosažené výsledky a v případě studentských projektů také za jejich úspěšné řešení, a to 
v souladu s vnitřním předpisem upravujícím motivaci zaměstnanců za publikační činnost. 9 

4) Požadavky na účast na tuzemských a zahraničních konferencích, které jsou 
spojeny s uhrazením poplatku, musí korespondovat s návrhem projektu a předkládají se 
nejpozději tři měsíce před konáním akce na OVV ke stanovisku prorektora pro VaV; při 
schvalování a plánování účasti na konferencích řešitel postupuje podle příslušných vnitřních 
předpisů. 10 

5) Požadavky na překlady výsledků projektů se předkládají podle příslušného 
vnitřního předpisu11 na OVV ke schválení prorektorem pro VaV. Je-li překlad spojen s účastí 
na tuzemské či zahraniční konferenci, je nezbytné to v žádosti o překlad uvést, včetně 
předpokládaných výdajů na účast na takovou konferenci (vložné, cestovné). Je-li překlad 
spojen s následným požadavkem na publikační poplatky 12, je nezbytné to v žádosti o 
překlad uvést. 

6) Požadavky na ostatní výdaje a náklady, spojené s řešením projektu, je nezbytné 
s dostatečným předstihem předložit na OVV ke stanovisku prorektora pro VaV a ke 
schválení, vždy však před uskutečněním objednávky nebo závazku ze strany VŠFS. 

7) Povinností hlavního řešitele projektu je průběžné sledování čerpání finančních 
prostředků projektu a dodržování schválené struktury nákladů a její výše. 

 

Čl. 6 – Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1) Udělení výjimek z pravidel podle tohoto rozhodnutí je v kompetenci rektorky. 

2) Postupy, které nejsou tímto rozhodnutím upraveny, jsou stanoveny v jiných 
interních předpisech VŠFS. 13 

3) Zrušuje se Rozhodnutí rektorky č. 211/2016, Interní grantová agentura, ze dne 
15. 12. 2016. 

 

 Bohuslava Šenkýřová, v.r. 

 rektorka a předsedkyně představenstva VŠFS, a.s. 

                                                 
9 Směrnice č. 25_8– Motivace zaměstnanců VŠFS ve znění pozdějších změn. 

10 Směrnice č. 4_17 – Cestovní náhrady. 
Metodický pokyn prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2010-2011 – Účast na tuzemské konferenci. 

11 Metodický pokyn prorektora pro výzkum a vývoj č. 1 /2019 – Způsob zadávání odborných textů k překladu 
nebo jazykovým korekturám v cizích jazycích. 
12 Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 2/2013-2014 – proplácení publikačních poplatků. 

13 Např. Stipendijní řád VŠFS; směrnice č. 4_17 – Cestovní náhrady; směrnice č. 12_4 – Oběh účetních dokladů. 
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Přílohy: 

1) Formulář návrhu projektu 

2) Formulář pro hodnotící posudek návrhu projektu 

3) Protokol o hodnocení návrhu projektu 

4) Formulář monitorovací zprávy 

5) Protokol o hodnocení projektu na základě monitorovací zprávy 

6) Protokol o závěrečném vyhodnocení ukončeného projektu 

 
 
 

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektorky 
č. 250/2019 

 
 

Den vydání:  10. 10. 2019 
Den účinnosti:  10. 10. 2019 
Zpracoval:  Odbor výzkumu a vývoje 
Schválila:  rektorka 
Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, 

ředitel Odboru výzkumu a vývoj 
 

Změna podílů osobních nákladů při řešení studentských projektů 

 

V souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, 
která schválila vláda svým usnesením ze dne 30. 9. 2019 č. 697 

upravuji Rozhodnutí rektorky č. 250/2019 Interní grantová agentura takto: 

V Článku 3 se text odstavce 4) nahrazuje novým textem, který zní: 

„Podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů 
doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších členů 
řešitelského týmu na řešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech nebo 
výdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů studentského projektu, 
činí nejméně 75 %.“ 

 

 

Bohuslava Šenkýřová v. r. 
rektorka 

___________________________________________________________________ 
Pravidla studentské grantové soutěže jsou k dispozici na 
http://www.vsfs.cz/prilohy/rozhodnuti_iga.pdf. 
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4. Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum v roce 2020 

 
Projekty vybrané ve studentské grantové soutěži provedené podle Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
schválených usnesením vlády České republiky dne 17. srpna 2009 č. 1021 
 

Evidenční číslo Název projektu 
Doba řešení projektu 

Čerpané 
způsobilé 

náklady v r. 
2020 (Kč) 

Čerpané osobní náklady v 
r. 2020 (Kč) 

Počet členů řeš. 
týmu 

datum 
zahájení 

datum 
ukončení 

celkem 
z toho na 
studenty 

celkem 
z toho 

studentů 

7427/2018/06 
Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu 
a pocitu ohrožení 

01.06.2018 31.05.2021 51 283,60 46 494,00 38 400,00 6 5 

7427/2019/01 
Finanční vs. sociopsychologické faktory 
rodinného podnikání 

01.03.2019 29.02.2020 12 482,14 7 825,00 5 000,00 5 4 

7427/2019/02 Řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0 01.03.2019 28.02.2021 140 445,10 75 048,01 52 720,00 5 4 

7427/2019/03 
Processes of Commodification in 
Contemporary Consumer Culture from the 
Perspective of Alternative Hedonism 

01.03.2019 31.03.2020 41 565,51 33 804,01 21 600,00 5 3 

7427/2019/04 
Výzkum finanční gramotnosti v 
mezinárodním kontextu 

01.03.2019 28.02.2022 44 704,60 43 227,00 33 800,00 4 2 

7427/2019/05 
Synergický efekt jako výsledek optimalizace 
na produkčních funkcích zobrazujících 
ekonomickou realitu 

01.03.2019 28.02.2021 217 901,50 172 799,98 122 400,00 8 5 

7427/2019/06 
Empirické, experimentální a simulační 
metody ve vybraných forenzních vědách 

01.03.2019 30.09.2020 130 394,00 129 582,00 82 800,00 5 4 

7427/2019/07 
Model interkulturní tolerance na vybraných 
vysokých školách 

01.03.2019 31.12.2020 23 831,45 12 985,20 10 680,00 4 3 

7427/2019/08 
Podnikatelský inkubátor jako nástroj 
spolupráce akademického prostředí s 
reálnou praxí v ČR i v zahraničí 

01.06.2019 31.05.2021 57 996,51 41 900,01 29 000,00 4 2 
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Projekty vybrané ve studentské grantové soutěži provedené podle Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 
schválených usnesením vlády České republiky dne 30. září 2019 č. 697 
 

Evidenční číslo Název projektu 
Doba řešení projektu 

Čerpané 
způsobilé 

náklady v r. 
2020 (Kč) 

Čerpané osobní náklady v 
r. 2020 (Kč) 

Počet členů řeš. 
týmu 

datum 
zahájení 

datum 
ukončení 

celkem 
z toho na 
studenty 

celkem 
z toho 

studentů 

7427/2020/01 
Analýza sankčního systému v České 
republice jako nástroje k zajištění stability 
výběru daně z přidané hodnoty 01.03.2020 31.08.2021 16 269,10 0,00 0,00 2 1 

7427/2020/02 
Vnímání daní a poplatků v České a 
Slovenské republice 01.03.2020 31.08.2021 204 719,20 64 200,00 57 450,00 2 1 

7427/2020/03 
Mezigenerační transfer rodinných živností - 
výzva pro fenomén 4,0 01.03.2020 28.02.2022 167 563,42 155 662,00 121 950,00 7 6 

7427/2020/04 
Bohatství a chudoba jako problém z 
hlediska ekonomie produktivní služby 01.03.2020 31.08.2022 147 545,31 79 400,00 63 600,00 9 7 

7427/2020/05 

Postoje zákazníků ke komunikačním 
strategiím firem v oblasti udržitelné módy. 
Evropská perspektiva. 01.03.2020 31.08.2021 301 107,64 245 734,59 198 000,00 6 4 

7427/2020/06 
Interkulturní komunikace: výzkum konceptu 
kulturní inteligence (Cq) 01.03.2020 31.08.2022 95 083,27 45 320,00 37 440,00 4 2 

7427/2020/07 
Budoucnost sdílené ekonomiky v 
hospodářském systému 01.03.2020 31.08.2021 67 280,00 67 280,00 53 880,00 4 3 

 
 
Seznam všech řešených projektů s uvedením odpovědných řešitelů je uveden na http://www.vsfs.cz/?id=1440-specificky-vs-vyzkum.

http://www.vsfs.cz/?id=1440-specificky-vs-vyzkum
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5. Výsledky studentských projektů za rok 2020 
 
Články v odborném periodiku 

- 5 článků v odborném periodiku evidovaném ve WoS 

- 4 články v odborném periodiku evidovaném ve SCOPUS 

- 8 dalších článků v odborném periodiku 

 3 články v odborném periodiku evidovaném v ERIH+ 

 2 články v tuzemském recenzovaném periodiku 

 2 články v zahraničním recenzovaném periodiku 

 

Odborné knihy 

- 2 monografie 

 

Stati ve sbornících z konferencí 

- 14 příspěvků z konferencí, z toho 6 zahraničních 

 

Další dosažené výstupy 

-  1 ostatní – jedná se o výsledek, který vznikl u příležitosti konání konference, ale 

nesplňuje parametry sborníku, ani parametry odborné knihy 

-  11 závěrečných prací 

 2 disertační práce 

 9 diplomových prací, z toho jedna v angličtině 

 

Všechny dosažené a výše uvedené výsledky budou předány do Informačního systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v termínech podle zákona č. 130/2002 Sb. 
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Články v odborném periodiku 

- 5 článků evidovaných ve WoS 

 CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of 

llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias 

sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-107. 

ISSN 2340-8413. 

 CIRKLOVÁ, Jitka. Tracing trust and distrust leviticus reinterpreted in the frame of the 

contemporary consumer culture. European Journal of Science and Theology. 

Romania: Technical University of Iasi, 2020, roč. 16, č. 1, s. 1-10. ISSN 1841-0464.  

 KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ a Gabriela PAJTINKOVÁ 

BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern 

Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 

2020, roč. 8, č. 3, s. 1-13, 14 s. ISSN 2227-7072. 

 PETRŮ, Naděžda, Jan KRAMOLIŠ a Peter STUCHLÍK. Marketing tools in the era of 

digitization and their use in practice by family and other businesses. E & M: 

Economics and Management. Czech Republic: Technická univerzita v Liberci, 

2020, roč. XXIII, č. 1, s. 199-214, ISSN 1212-3609.  

 ROUBAL, Ondřej a Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male 

Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. 

Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, 

roč. 11, č. 2, s. 18-34. ISSN 1338-130X. 

 

- 4 články evidované ve SCOPUS 

 KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Reliable Estimates 

of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: 

Springer nature, 2020, roč. 26, č. 2, s. 179-181. ISSN 1083-0898. 

 PAVLÁK, Miroslav a Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and 

its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. 

Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, 

roč. 18, č. 3, s. 362-372. ISSN 1727-7051. 

 PÍSAŘ, Přemysl a María MAZO. Controlling, communication and corporate culture – 

the opportunity for SMEs. Economics and Sociology. Polsko: Centre of Sociological 

Research, 2020, roč. 13, č. 3, s. 113-132. ISSN 2071-789X. 

 PÍSAŘ, Přemysl a Andrea TOMÁŠKOVÁ. The importance of social networks for the 

SME’s innovation potential in Industry 4.0. Innovative Marketing. Ukraine: LLC 
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“Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, roč. 16, č. 3, 

s. 48-61. ISSN 1814-2427. 

 

- 3 články evidované v ERIH+ 

 KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Petr BUDINSKÝ a Jiří MIHOLA. Odhady sovereign ratingu 

pomocí makroekonomických indikátorů. Scientia et Societas. Praha: NEWTON 

College, 2020, roč. 16, č. 4, s. 39-53. ISSN 1801-7118. 

 VALENČÍK, Radim a Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna 

srovnatelná s průmyslovou revolucí? Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, 

roč. 6, č. 4, s. 22-27. ISSN 1802-5854. 

 VALENČÍK, Radim a Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Fórum 

sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 22-30. ISSN 1802-5854. 

 

- 2 další články v tuzemském recenzovaném periodiku 

 HÁJEK, Jan. Vliv daňové uznatelnosti na výši technických rezerv tvořených českými 

a slovenskými pojišťovnami. Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 2020, roč. 2020, 3-4, s. 25-37. ISSN 1802-2200. 

 STRAUS, Jiří. Hraniční meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky. 

Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020, 

roč. 6, 1/2020, s. 42-57. ISSN 2533-4387. 

 

- 2 další články v zahraničním recenzovaném periodiku 

 ČERNÍK, Ondřej, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Economics of Productive 

Consumption and Multipoint Expansion of Nash Bargaining Problem. Journal 

of International Scientific Publications : Economy & Business. Burgas: Info Invest, 

2020, roč. 14, č. 1, s. 10-25. ISSN 1314-7242. 

 VALENČÍK, Radim, S. L. SAZANOVA a B. A. ERZKNYAN. Продуктивное 

Потребление И Экономические коммуникация. Putevoditel' Predprinimatelya, 

Moskva, RF: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel'stva (Moskva), 2020, roč. 

2020, č. 1, s. 118-129. ISSN 2073-9885. 

 

Odborné knihy 

- 2 monografie 

 PETRŮ, Naděžda. Rodinné podnikání: fenomén, příležitost, budoucnost. 1. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. 278 s. EUpress. 

ISBN 978-80-7408-207-8. 
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 VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael 

KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr 

WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: 

Vysoká škola finanční a správní, 2020. 138 s. SCIENCEpress. 

ISBN 978-80-7408-201-6.  

 

Statě ve sbornících z konferencí 

 BURIANOVÁ, Olga. Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním 

plátců DPH v ČR. In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického 

a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku 

konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká 

škola finanční a správní, 2020. s. 18-29. ISBN 978-80-7408-218-4. 

 BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for 

Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero 

Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety 

and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and 

Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2373-2378. 

ISBN 978-981-14-8593-0. 

 BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats 

in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings 

of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic 

Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research 

Publishing, 2020. s. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0. 

 HÁJEK, Jan. Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení 

samostatného pojistného na sociální zabezpečení? In Mojmír Helísek. Prezentace 

výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník 

příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 

1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. s. 41-51. 

ISBN 978-80-7408-218-4. 

 HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. Determinants of intercultural tolerance in young 

generation communication. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam 

Madleňák. Marketing identity: Covid-2.0 Conference Proceedings from the Annual 

International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: 

Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in 

Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6. 



 VÝSLEDKY STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ ZA ROK 2020 

  

19 

 

 CHLUMSKÁ, Zuzana. Finanční gramotnost OSVČ v souvislosti s COVID-19. In 

Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu 

doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů 

na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

2020. s. 52-59. ISBN 978-80-7408-218-4. 

 KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, 

Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. Marketing identity: Covid-2.0 Conference 

Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 

2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of 

Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350. ISBN 978-80-572-0107-6. 

 MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In L. Černohorská & H. 

Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public 

Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain 

Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. s. 90-102. 

ISBN 978-80-7560-338-8. 

 MIHOLA, Jiří, Oleksandr BULATNIKOV a Luka SLEMNIK. Analysis of non-

accelerating inflation rate of unemployment in the Czech Republic. In Miroslav 

Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific 

Conference. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. s. 232-240. ISSN 2464-6970. 

 MIHOLA, Jiří, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Potential product development and 

production gaps in the Czech Republic, 1997-2019. In Miroslav Čulík. Managing 

and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. s. 157-165. ISSN 2464-6970. 

 PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. Promotion of innovation activities at start-ups: 

innovation as an instrument of competitivenes. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, 

Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European 

Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1. vyd. Praha: 

Vysoká škola finanční a správní, 2020. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9. 

 PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ a Lukáš BLAŽEK. Innovation activities at start-

ups as an instrument of their competitiveness. In Tomáš Chlopčík. Opportunities 

and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. 

Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und 

Controlling m.b.H., 2020. s. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.  

 STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav 

Blatnický. Teória a prax vyšetrovania. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného 

zboru v Bratislavě, 2020. s. 201-210. ISBN 978-80-8054-862-9. 
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 STRAUS, Jiří. Variabilita biomechanického hodnocení pádu z výšky. In Michal Křižák, 

Roman Mikulec, Albert Bradáč,. Sborník příspěvků konference Expert Forensic 

Science Brno 2020. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2020. s. 218-227. ISBN 978-80-214-5829-1. 

 

Další dosažené výstupy 

- 1 ostatní 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Znovuobjevené řemeslo - případová studie tkaní žinylky 

v České republice. In Wanda Musialik, Roman Śmietański. Rzemiosło w wymiarze 

lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, Craftsmanship its local, regional and 

international dimension. Opole, Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Związek Pracodawców w Opolu, 2020. s. 51-59. ISBN 978-83-66033-93-1. 

 

- 2 disertační práce 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea. České rodinné podniky v procesu mezigenerační výměny.  

Praha, 2020. Disertační práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce 

Karel Havlíček. 

Anotace: Problematika rodinného podnikání je v ČR aktuálním a diskutovaným 

tématem. V rodinných podnicích dochází k první mezigenerační výměně a na 

managementu rodinných podniků participuje několik generací. Rozdílnost názorů 

následně ovlivňuje fungování rodinných podniků. Hlavním cílem disertační práce je 

identifikovat ekonomická a sociální specifika rodinných podniků v ČR a vyhodnotit 

změny těchto specifik spojených s generační výměnou při participaci několika 

generací na managementu a vlastnictví. Na základě provedeného výzkumu je 

možno konstatovat, že fungování rodinných podniků je ve sledovaných aspektech 

ovlivněno počtem generací, které se v průběhu mezigeneračního předání podílí na 

managementu nebo na vlastnictví rodinných podniků. Výzkum byl převážně 

kvalitativní, byl realizován po dobu čtyř let. Na základě závěrů výzkumu bylo možno 

usoudit, že mezi ekonomická specifika fungování rodinných podniků lze zařadit 

preferenci užití kapitálu, formu jeho alokace např. pro vyrovnání a mezigenerační 

převod, pro obchodní aktivity a pro technické a technologické změny; optimální 

míru zadluženosti, dostupnost zdrojů pro financování formou dotací, realizované 

exportní aktivity ve smyslu diverzifikace exportních teritorií. Mezi sociální specifika 

fungování rodinných podniků lze zařadit socioemocionální bohatství, vzdělávání 

majitelů a zaměstnanců, aktivity společenské odpovědnosti, využívání tzv. 

hodnotového marketingu, při kterém prostřednictvím nabízených hodnot rodinné 
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podniky budují dlouhodobou spokojenost a následně loajalitu zákazníků a 

prezentují faktory rodinnosti ve svém příběhu, misi a vizi. 

 PÍSAŘ, Přemysl. Controlling jako součást procesního řízení podniků v globálním 

prostředí.  Praha, 2020. Disertační práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí 

práce Karel Havlíček. 

Anotace: Dizertační práce se zabývá výzkumem controllingu jako součásti 

procesního řízení podniků v globálním prostředí s orientací na identifikaci způsobů, 

jak zvýšit konkurenceschopnost a dlouhodobou stabilitu SME. Hlavním cílem práce 

je identifikovat význam controllingu a jeho využitelnosti jako součásti procesního 

řízení podniku v globálním prostředí. Vedlejšími cíli práce je určit významné faktory 

pro zvyšování konkurenceschopnosti, stability SME v globálním prostředí a 

sestavení modelu controllingového řízení SME za účelem zvyšování 

konkurenceschopnosti a stability SME v globálním prostředí. Výzkum byl realizován 

na výzkumném vzorku n=403 SME z Evropské unie na datech z let 2017-2019. Pro 

výzkum byla uplatněna pravidla sběru dat za využití metody PAPI, která využívala 

validovaného výzkumného dotazníku. Reliabilita získaných dat byla ověřena 

výpočtem Cronbachova α. Získaná data testu reliability – spolehlivosti vyhověla a 

následně byla podrobena zkoumání za využití metody kalkulace Pearsonova 

korelačního koeficientu a metody Stepwise forward, což vedlo ke konstrukci modelů 

pro zkoumané oblasti. Na základě závěrů výzkumu je navržen proces „Hlavní 

princip controllingu“, který může pro SME sloužit jako nástroj zvyšování 

konkurenceschopnosti a dlouhodobé stability. Závěry dizertační práce potvrzují 

význam controllingu jako součásti procesního řízení podniku a prognózují jeho 

potenciál jako řídícího nástroje SME v blízké budoucnosti. 

 

- 9 diplomových prací 

 FAUOVÁ, Anna. Psychologická funkce obalu a rozhodování spotřebitele. Praha, 

2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Tereza 

Vacínová. 

 FRÝDLOVÁ, Alena. Interkulturní komunikace mladé generace ve vysokoškolském 

prostředí. Praha, 2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí 

práce Aleš Hes. 

 KISSOVÁ, Dominika. Forenzní analýza vybraných faktorů volného nekoordinovaného 

pádu z hlediska výšky pádu. Praha, 2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční 

a správní. Vedoucí práce Jiří Straus. 
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 KOŠKOVÁ, Magdaléna. Interkulturní komunikace mladé generace a její role 

v současné moderní společnosti. Praha, 2020. Diplomová práce. Vysoká škola 

finanční a správní. Vedoucí práce Aleš Hes. 

 KŘIVÁNKOVÁ, Lenka. Forenzní analýza vybraných faktorů volného 

nekoordinovaného pádu z hlediska fyziologických parametrů. Praha, 2020. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Jiří Straus. 

 PILMAIEROVÁ, Eva. Belonging to a group; Group identity and consumer culture. 

Praha,  2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce 

Jitka Cirklová. 

 PROCHÁZKOVÁ, Nikola. Identifikace osoby podle dynamického stereotypu chůze. 

Praha,  2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Jiří 

Straus. 

 SEMENTSOVA, Valeriya. Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho 

upevňování.  Praha, 2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. 

Vedoucí práce Tereza Vacínová. 

 SULEIMANOVA, Tamila. Sestavení portrétu pachatele podle paměťových stop. 

Praha, 2020. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Jiří 

Straus. 
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6. Konference konané s využitím podpory 
 
Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů 

Dne 5. listopadu 2020 proběhl sedmý ročník konference doktorandů na Vysoké škole 

finanční a správní s názvem Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu 

doktorandů. Tentokrát však nikoliv, jak bylo doposud obvyklé, v sídle Vysoké školy finanční 

a správní v Praze-Vršovicích, nýbrž on-line formou videokonference. 

Konference se tradičně zúčastnili doktorandi nejen z VŠFS, ale i z dalších vysokých škol 

a někteří jejich školitelé. Se svými prezentacemi k příspěvkům vystoupilo 9 doktorandů. 

 

Z konference byl vydán recenzovaný sborník s 11 příspěvky. 

 

HELÍSEK, Mojmír, ed. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu 

doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na 

Vysoké škole finanční a správní (2020). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2020. 135 s. 

ISBN 978-80-7408-218-4. 

 

Informace o konferenci (včetně on-line sborníku příspěvků) na 

www.vsfs.cz/konferencedoktorandu. 
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