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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 2021, 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, zahrnujícím 

pravidla poskytování této podpory, bylo v roce 2021 v rámci interní studentské soutěže 

podpořeno celkem 19 projektů. V projektech bylo zapojeno celkem 34 akademických 

pracovníků, 50 studentů navazujícího magisterského studia a 7 studentů doktorského studia. 

V průběhu řešení jednoho z projektů jeho hlavní řešitelka – doktorandka – ukončila studium, 

proto bylo předčasně ukončeno řešení projektu. V jiném projektu se nepodařilo zapojit do 

řešení studenty v potřebné míře, proto i tento projekt byl předčasně ukončen. 

 

Výsledkem výzkumných studentských 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. V 13 publikačních výstupech z celkového počtu 48 publikací jsou 

uvedeni v autorském kolektivu studenti. 

 

Dále také došlo k popularizaci výzkumu prostřednictvím několika článků v odborných 

periodikách nebo formou podcastu či vyžádaných přednášek nejen v Česku, ale i 

v zahraničí. 

 

Jelikož i v roce 2021 byla činnost VŠFS ovlivněna opatřeními souvisejícími s pandemií 

SARS-CoV-2, byly řešitelské týmy nadále nuceny komunikovat prioritně na nejrůznějších 

platformách umožňujících on-line komunikaci. Někteří ze studentů se nemohli zapojit do 

aktivit projektů a proto byli ve větší než plánované míře zapojeni studenti, kteří se zapojit 

mohli a s nimiž se osvědčila spolupráce. Řešitelé se nemohli zúčastnit plánovaných 

zahraničních ani tuzemských konferencí, alternativně tedy hledali jiné konference, nebo se 

zaměřili pouze na publikování v časopisech. 

 

Zkušenosti s pořádáním konferencí v on-line či hybridní podobě nabyté v roce 2020 byly 

využity také v roce 2021. V uvedeném režimu se uskutečnily 2 odborné konference, 

Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní a  Finanční trhy – inovace a 

udržitelnost, ze kterých byly vydány sborníky recenzovaných příspěvků. 
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Účelová podpora na SVV tak i v roce 2021 přispěla k získání nových poznatků, 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. Studenti nové poznatky a zjištění využili také při zpracování svých kvalifikačních 

prací. Tím podpora splnila svůj účel. 
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2. Výkaz o čerpání prostředků na specifický 
vysokoškolský výzkum v roce 2021 

 
 

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. 2021  (SVV)  

1 759 995,00 

Prostředky ve fondu účelově určených 
prostředků k 1. 1. 2021 (FÚUP) 

0,00 

Zdroje celkem 1 759 995,00 

    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 2021 z FÚUP 

Kč % Kč 

Studentské projekty 1 680 636,78 95,49 0,00 

Studentské vědecké konference 35 452,44 2,01 0,00 

Organizace studentské grantové 
soutěže 43 879,67 2,49 0,00 

Celkem 1 759 968,89 100,00 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 2021 Kč % 

                                  převedeno do 
FÚUP 0,00 0,00 

                                  vráceno 
poskytovateli 26,11 0,00 

 
  4.   S T A V   F Ú U P   (Kč) 

Nečerpané prostředky z předchozích let 0,00 

Převedeno v r. 2021 0,00 

Stav k 31. 12. 2021 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 2021 

 
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  
https://www.vsfs.cz/?id=2534-pravidla-poskytovani-podpory. 
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4. Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum v roce 2021 

 
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 
 

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 75 746,00 74 436,00 45 000,00 4 3

7427/2019/02 Řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0 01.03.2019 28.02.2021 23 300,67 14 072,00 8 720,00 3 2

7427/2019/04 Výzkum finanční gramotnosti v mezinárodním kontextu 01.03.2019 28.02.2022 53 674,60 50 162,60 33 170,00 4 2

7427/2019/05

Synergický efekt jako výsledek optimalizace na produkčních 

funkcích zobrazujících ekonomickou realitu 01.03.2019 28.02.2021 37 984,60 29 899,01 18 000,00 6 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 23 766,00 23 766,00 14 400,00 4 2

Doba řešení projektu

Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2021 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2021 (Kč) Počet členů řeš. týmu
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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. 697s 
 

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 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 1

7427/2020/02 Vnímání daní a poplatků v České a Slovenské republice 01.03.2020 31.08.2021 66 254,60 63 254,60 47 600,00 2 1

7427/2020/03
Mezigenerační transfer rodinných živností - výzva pro 

fenomén 4,0
01.03.2020 28.02.2022 205 597,50 132 758,00 103 800,00 5 3

7427/2020/04
Bohatství a chudoba jako problém z hlediska ekonomie 

produktivní služby
01.03.2020 31.08.2022 109 350,34 76 376,80 64 100,00 7 5

7427/2020/05
Postoje zákazníků ke komunikačním strategiím firem v 

oblasti udržitelné módy. Evropská perspektiva.
01.03.2020 31.08.2021 236 984,31 210 715,80 158 400,00 6 4

7427/2020/06
Interkulturní komunikace: výzkum konceptu kulturní 

inteligence (Cq)
01.03.2020 31.08.2022 192 708,23 35 641,80 27 480,00 3 2

7427/2020/07 Budoucnost sdílené ekonomiky v hospodářském systému 01.03.2020 31.08.2021 60 449,66 49 629,60 37 320,00 4 3

7427/2021/01

Přístup osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí 

svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití 

po propuštění na svobodu

01.03.2021 31.08.2022 88 495,00 87 234,00 69 840,00 4 3

7427/2021/02 Digitální audit a řízení rizik v prostředí Průmyslu 4.0 01.03.2021 31.08.2023 79 287,66 38 952,00 33 600,00 5 3

7427/2021/03
Perspektivy zavedení eura v ČR - makroekonomické přínosy, 

zájmy podniků a spontánní euroizace
01.03.2021 20.10.2021* 0,00 0,00 0,00 2 1

7427/2021/04 Inovace v cirkulární ekonomice 01.03.2021 31.08.2022 58 714,80 45 366,00 36 000,00 4 3

7427/2021/05

Matka a otec? Nebinární a transgender rodiny v České 

republice: legislativní rámec a přístup nebinárních a 

transgender lidí

01.03.2021 31.08.2023 174 377,19 93 966,00 84 600,00 8 5

7427/2021/06
Stav a možnosti optimalizace životního způsobu v okrajových 

(periferních) oblastech - případ středních Čech
01.03.2021 31.12.2021* 38 524,76 24 931,20 21 720,00 10 6

7427/2021/07
Analýza předpokladů vzniku a udržitelného rozvoje 

Univerzitního Business Centra
01.03.2021 31.08.2022 138 421,20 127 267,20 108 000,00 8 5

Evidenční číslo Název projektu

Doba řešení projektu Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2021 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2021 (Kč) Počet členů řeš. týmu

 
* Projekty byly ukončeny předčasně. 

 
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 2021 
 
Články v odborném periodiku 

- 12 článků v odborném periodiku evidovaném ve WoS (Jimp) 

- 13 dalších článků v odborném periodiku (Jost) 

 8 článků v odborném periodiku evidovaném v ERIH+ 

 2 články v tuzemském recenzovaném periodiku 

 3 články v zahraničním recenzovaném periodiku 

 

Odborné knihy 

- 2 monografie (B) 

- 3 kapitoly v odborných knihách (C) 

 

Stati ve sbornících z konferencí (D) 

- 18 příspěvků z konferencí, z toho 8 zahraničních 

 

Další dosažené výstupy 

-  20 kvalifikačních prací 

 1 habilitační práce 

 19 diplomových prací, z toho 4 v angličtině 

 

Další dosažené výstupy 

- 3 popularizační články 

- 1 podcast 

-  5 vyžádaných přednášek 

 

 

Výše uvedené výsledky, které splňují definice druhů výsledků podle Samostatné přílohy č. 4 

Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a 

inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107, 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 

- 12 článků evidovaných ve WoS  

 CIRKLOVÁ, Jitka. Coping with the quarter-life crisis the buddhist way in the Czech 

Republic. Contemporary Buddhism. UK: Taylor & Francis, 2021, roč. 2021, 

č. 1-2, s. 1-19. ISSN 1463-9947. 

 JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Cultural intelligence and adjustment in the 

cultural diverse contexts: the role of satisfaction with life and intercultural 

competence. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 

2021, roč. 14, č. 4, s. 204-227. ISSN 2071-789X. 

 JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Trends in cultural intelligence research in the 

context of intercultural management. E a M: Ekonomie a Management. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci, 2021, roč. 24, č. 3, s. 40-57. ISSN 1212-3609. 

 JURÁSEK, Miroslav a Petr WAWROSZ. Why should local governments have 

a developer Communication strategy? An analysis of municipal Communication 

in the Czech Republic. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec 

Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 302-308. 

ISSN 1804-7890. 

 KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization and 

Artificial Intelligence as Tools for Marketing Communications. Media Literacy and 

Academic Research. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, roč. 4, č. 2, s. 100-118. ISSN 2585-9188. 

 KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Auditing and Controlling as a Tool for SME 

Marketing Risk Management. Marketing and Management of Innovations. Sumy 

(Ukraine): Sumy State University, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 225-235. ISSN 

2227-6718. 

 KUPEC, Václav, Přemysl PÍSAŘ, Michal LUKÁČ a Gabriela PAJTINKOVÁ 

BARTÁKOVÁ. Conceptual Comparison of Internal Audit and Internal Control in 

the Marketing Environment. Sustainability. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 

13, č. 12, s. 1-18. ISSN 2071-1050. 

 LUKÁČ, Michal, Václav KUPEC, Přemysl PÍSAŘ a Peter ŠTARCHOŇ. The 

Interaction Between the Marketing Communications Audit and Visitors in 

Museum Facilities. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej 

komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021, roč. 12, č. 1, 

s. 80-95. ISSN 1338-130X. 
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 NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, Samer KHOURI, Marian ČVIRIK, Andrea 

TOMÁŠKOVÁ, Peter DRÁBIK a Hamdi DERKAWI. The business environment 

of family enterprises in Slovakia – perception of external barriers. Polish Journal 

of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 

2021, roč. 24, č. 2, s. 321-335. ISSN 2081-7452. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea, Roman ŚMIETAŃSKI a Miroslav HALOUZKA. The 

interdependency between a family company's name and a family name. 

Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State 

University, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 115-132. ISSN 2218-4511. 

 WAWROSZ, Petr a Miroslav JURÁSEK. Developing Intercultural Efficiency: The 

Relationship between Cultural Intelligence and Self-Efficacy. Social science. 

Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 10, č. 8, s. 1-21. ISSN 2076-0760.  

 WAWROSZ, Petr a Jan LÁNSKÝ. Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický 

časopis. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2021, roč. 69, č. 7, s. 687-705. ISSN 

0013-3035. 

 

- 8 článků evidovaných v ERIH+ 

 JURÁSEK, Miroslav, Janna LÉDLOVÁ, Petr WAWROSZ a Irina STRELNIKOVA. 

Influence of Environment on Predictive Factors of Academic Performance: the 

Effects of Adaptability and Cultural Intelligence. Scientia et Societas. Prague: 

Newton College, 2021, roč. 17, č. 2, s. 56-79. ISSN 1801-7118. 

 JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Transfer of Social 

Competencies to the Intercultural Environment. The Relationship between Social 

and Cultural Intelligence. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

2021, roč. 2021, č. 1, s. 63-92. ISSN 1802-792X. 

 CHLUMSKÁ, Zuzana. Historical Definiton and Theoretical Background of Usury 

Loans Provisions. Financial Internet Quaterly. Rzeszow: University of Information 

Technology and Management, 2021, roč. 17, č. 1, s. 28-40. ISSN 2719-3454. 

 MAIELLO, Giuseppe a Kamila VELKOBORSKÁ. On Being a Transgender Man in the 

Czech Pagan Community. Religion and Society in Central and Eastern Europe. 

Zagreb: Institute for Social Research in Zagreb, 2021, roč. 14, č. 1, s. 15-25. 

ISSN 1553-9962. 

 MERTL, Jan. Why Do The Health Systems Differ? Karel Engliš’s Teleological 

Approach As The Explanation Of Health Systems’ Diversity. Ekonomické 

rozhľady. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2021, roč. 50, č. 1, 

s. 96-117. ISSN 0323-262X. 
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 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Perception of Security of a 

Tourist Destination on the Case of the Czech Republic in the Year Preceding the 

COVID-19 Pandemic. Internal Security. Szczytno: Police Academy in Sczcytno, 

2021, roč. 13, č. 2, s. 187-202. ISSN 2080-5268. 

 PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Insights on Trends of 

Academic Research into Family Business. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2021, roč. 15, č. 1, s. 9-35, 26 s. ISSN 1802-792X.  

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. The Rise or Decline of Craft Trades? 

Evidence from Czech Republic and Poland. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2021, roč. 15, č. 2, s. 131-154. ISSN 1802-792X.  

 

- 2 další články v tuzemském recenzovaném periodiku 

 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna a Jan POLIŠENSKÝ. Sledování zpravodajství a strach 

z kriminality. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a 

správní, 2021, roč. 6, č. 3, s. 220-234. ISSN 2533-4387.  

 KRAUSOVÁ, Dagmar. Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí 

svobody a jeho finanční aspekty v rámci politiky zaměstnanosti v České 

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

správní, 2021, roč. 6, č. 2, s. 197 - 210. ISSN 2533-4387. 

 

- 3 další články v zahraničním recenzovaném periodiku 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Roman ŚMIETAŃSKI. Industrial Property and Investment in 

the Research in the Business Sector – Comparative Study Czech Republic and 

Poland. Eastern European Journal of Regional Studies. Moldova: Center for 

Studies in European Integration Academy of Economic Studies Of Moldova, 

Chisinau, 2021, roč. 7, č. 1, s. 44-69. ISSN 2537-6179. 

 VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. The Inequality in Society and a Multipoint 

Extension of Nash Bargaining Problem. Economy & Business. Burgas (Bulgaria): 

International Scientific Publications, 2021, roč. 2021, č. 15, s. 221-232. 

ISSN 1314-7242. 

 MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The path forward for sustainability of the pension 

system in a historical context. Upravlenie. Moscow: The State University of 

Management, 2021, roč. 9, č. 1, s. 40-48. ISSN 2309-3633.  
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Odborné knihy 

- 2 monografie 

 MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ, Jana KOTĚŠOVCOVÁ, Jan LÁNSKÝ, Oleksandr 

BULATNIKOV, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Produkční funkce jako nástroj 

zobrazení ekonomické reality. Praha: Vysoká škola finanční a správní,  2021. 

160 s. ISBN 978-80-7408-224-5. 

 STRAUS, Jiří. Forenzní biomechanika. Teoretické, experimentální a empirické 

metody. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 204 s. 

ISBN 978-80-7408-219-1. 

 

- 3 kapitoly v odborných knihách 

 MERTL, Jan. Financial schemes for active ageing and elderly well-being 

improvement. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. 

Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University of Technology 

Press, 2021. s. 201-213. ISBN 978-83-66287-93-8. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family businesses in the regions and the strategy for their 

development – the case of the Czech Republic. In Alla Levitskaia. Innovation 

economic development: institutional and organizational dimension. Moldova: 

Comrat State University, 2021. s. 89-109. ISBN 978-9975-83-135-2. 

 VALENČÍK, Radim. Theories and mechanisms of productive employment in the 

context of Czech pension reform. In Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. 

Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodz: Lodz University 

of Technology Press, 2021. s. 156-169. ISBN 978-83-66287-93-8.  

 

Statě ve sbornících z konferencí 

 BLAŽEK, Lukáš. Management and administration of companies under the influence 

of development Industry 4.0. In Frank Bezzina, Vincent Cassar. Proceedings of 

the 17th European Conference on Management, Leadership and Governance. 

UK: Academic Conferences International Limited Reading, 2021. s. 44-55. ISBN 

978-1-914587-20-7. 

 BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared 

Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa and Isabel 

Salavisa. Proceedings of the 16th European Conference on Innovation and 

Entrepreneurship ECIE 2021. UK: Academic Conferences International Limited 

Reading, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. 
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 BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje 

k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty. In Ondřej Roubal. Konference 

doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021 : prezentace výsledků 

společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník). 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. s. 7-16. ISBN 978-80-7408-238-2. 

 CIRKLOVÁ, Jitka. Engaged photography as urban Communication platform in 

sustainable development context. In Laura Sanderson & Sally Stone. AMPS 

Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: 

Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467. 

 HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing 

Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš 

Klieštik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-

Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021. s. 1-8. 

ISSN 2261-2424. 

 CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management 

in relation of financial literacy. In Schlossberger, Otakar. Financial Markets 2021 - 

innovation and sustainability. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. s. 

41 – 51. ISBN 978-80-7408-233-7. 

 JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních 

kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence. 

In Valenčík Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Jak rozpoznat rozvoj 

(užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? Praha: Vysoká škola finanční 

a správní, 2021. s. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4. 

 KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. 

In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. Marketing identity: new 

changes, new challenges : Conference Proceedings from the International 

Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava: Fakulta masmediálnej 

komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. s. 426-434. 

ISBN 978-80-572-0220-2. 

 KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu 

odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po 

propuštění na svobodu s dopadem. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na 

Vysoké škole finanční a správní 2021 : prezentace výsledků společenskovědního 

výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník). Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2021. s. 28 - 43. 978-80-7408-238-2. 
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 LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK a Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení 

lidských zdrojů v rodinném podnikání. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů 

na Vysoké škole finanční a správní 2021 : prezentace výsledků 

společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník). 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. s. 44-55. 

ISBN 978-80-7408-238-2. 

 PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and 

International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza 

Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec 

Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. 

ISBN 978-80-7494-578-6. 

 ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching 

in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková 

Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home 

Officetainment. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0. 

 SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové 

komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové 

přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník 

příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 

5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110. 

ISBN 978-80-908357-0-2. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Míra využití marketingových nástrojů pro 

zviditelnění a růst rodinných podniků. In Milan Svoboda. Trendy v podnikání. 

Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 80-93. ISBN 978-80-261-0971-6. 

 VALENČÍK, Radim a Ondřej ČERNÍK. Basic question of financial markets theory. 

In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and 

Sustainability: Proceeding from the 10th International Conference held in Prague 

on 27th – 28th May, 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 

s. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7. 

 VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační 

týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta 

VŠ. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. 

ISBN 978 80-553-3934-4. 

 VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? 

In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal 
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Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: 

Silesian University, 2021. s. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5. 

 WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of 

intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating 

role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert 

Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings CCBC Cross-cultural business 

conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 

2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2. 

 

Další dosažené výstupy 

- 1 habilitační práce 

 PETRŮ, Naděžda. Rodinné podnikání. Liberec, 2021. Habilitační práce. Technická 

univerzita v Liberci. 

Anotace: V habilitační práci je řešena v České republice velmi aktuální 

problematika specifik managementu rodinného podnikání. Jeho novodobou 

historii lze spojit se společenským vývojem po roce 1989, kdy v ČR začaly 

vznikat první rodinné podniky. Tato forma podnikání spojila tři systematicky 

odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich 

nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a 

na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a 

vztahy.  

Autorka si klade za hlavní cíl shrnout poznatky reality rodinného podnikání v ČR, 

především v oblastech, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. 

Těmi je řízení marketingu a řízení značky, vliv generací na aktivity spojené se 

vstupem RP na zahraniční trhy, výskyt konkrétních faktorů socioemocionálního 

bohatství, přístup generací k preferenci užití cizího a vlastního kapitálu. Byly 

stanoveny i vedlejší cíle.  

Naplnění cílů, zodpovězení výzkumných otázek a ne/podpoření hypotéz je 

založeno na uplatnění řady metod vědecké práce. Ke každému tématu jsou 

prostřednictvím systematického literárního přehledu prezentovány relevantní 

teoretické koncepty. Pro zpracování habilitační práce jsou využity empirické 

vědecké metody, obecné teoretické metody, specifické matematické a statistické 

metody a jejich kombinace.  

Na základě provedených výzkumů bylo zjištěno, že marketingové aktivity RP jsou 

zaměřeny především na nástroj řízení vztahů se zákazníky a na poskytování 

hodnoty, cca třetina RP apeluje na svoji rodinnost prostřednictvím první strany 
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webové prezentace, ale více jak polovina v pododkazu O nás prezentuje historii, 

tradici apod. Potvrzuje se dlouhodobý trend, že malé a střední exportně 

orientované RP řízené první generací jsou závislé na trhu Slovenska a Německa, 

pokud je v managementu RP zastoupena druhá generace, dochází k diverzifikaci 

zahraničních teritorií i mimo trhy EU. Výzkum v oblasti socioemocionálního 

bohatství je jednou z nejvlivnějších oblastí výzkumu, ze kterých vyplynula 

specifika RP. Byl vyhodnocen výskyt konkrétních faktorů a jejich pořadí (např. 

v roce 2019 majitelé RP upřednostnili sociální faktory před  afektivními, 

kognitivními, motivačními a behaviorálními). Dále bylo možno konstatovat, že 

existuje souvislost mezi počtem generací v managementu a preferencí užití 

cizího a vlastního kapitálu a že existuje závislost mezi počtem generací 

v managementu a konkrétní formou alokace cizího nebo vlastního kapitálu. 

Kromě výše uvedených zjištění byly popsány, identifikovány a vyhodnoceny 

souvislosti výzkumných tematických okruhů, naznačeny jejich závislosti – i v tom 

spočívá její jedinečnost a novost.  Byly navrženy další směry zkoumání RP v ČR. 

 

- 19 diplomových prací 

 ADÁMKOVÁ, Michaela. Inovace ve startupech jako faktor zvýšení 

konkurenceschopnosti. 2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. 

Vedoucí práce Lukáš Blažek. 

 BULATNIKOV, Oleksandr. Benchmarkingový diagnostický systém finančních 

indikátorů INFA a testování finančního zdraví MSP. 2021. Diplomová práce. 

Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Arnošt Klesla. 

 CÓN, Ondřej. Politicko - bezpečnostní prognóza České republiky do roku 2035. 2021. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Lenka 

Farkačová. 

 DOLEJŠÍ, Jaroslava. Skupinová identita a spotřební kultura. 2021. Diplomová práce. 

Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Jitka Cirklová. 

 JAVŮRKOVÁ, Anna. Trendové nástroje řízení značky v praxi rodinného podnikání. 

2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce 

Naděžda Petrů. 

 LÉDLOVÁ, Janna. Faktory ovlivňující produktivitu práce v interkulturním prostředí. 

2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Miroslav 

Jurásek. 
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 LINHARTOVÁ, Veronika. Personální marketing a jeho uplatnění v praxi v podniku. 

2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Lenka 

Farkačová. 

 LIU, Yixuan. Adaptace čínských studentů v zahraničně cizím prostředí. 2021. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Miroslav 

Jurásek. 

 NÁBĚLEK, Jakub. Podílové fondy a vybrané investiční nástroje. 2021. Diplomová 

práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Žaneta Boučková. 

 NGUYEN, Minh Chau. Marketing in various cultural and social settings. 2021. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Jitka Cirklová. 

 POHJOSMÄKI, Leevi. Cultural Differences in Advertising Between Scandinavian and 

Balkan Countries. 2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. 

Vedoucí práce Jitka Cirklová. 

 SHISHKINA, Daria. Relationships between the Loan and Investments markets based 

on UK market analysis. 2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. 

Vedoucí práce Petr Mach. 

 SLEMNIK, Luka. Dopady zavedení eura ve Slovinsku v bankovní sféře – zkušenosti 

pro české banky. 2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. 

Vedoucí práce Arnošt Klesla. 

 SUCHÝ, Pavel. Ekonomika ekosystémů z pohledu nových technologií. 2021. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Radim 

Valenčík. 

 TANAKA, Uyuki. Effectiveness of Sex in the Advertisement: Comparison of 

Consumer Reaction of British and Japanese. 2021. Diplomová práce. Vysoká 

škola finanční a správní. Vedoucí práce Jitka Cirklová. 

 TÓTHOVÁ, Anna. Audit společenské odpovědnosti firmy v prostředí Průmyslu 4.0. 

2021. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Václav 

Kupec. 

 VAJDÍK, Tomáš. Zlepšení finanční gramotnosti v České republice. 2021. Diplomová 

práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Otakar Schlossberger. 

 VOŠAHLÍK, Jan. Projektové řízení a jeho uplatnění ve vybrané organizaci. 2021. 

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

Vacínová. 

 ZAHRADNÍKOVÁ, Nikola. Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů. 2021. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Olga 

Vojtěchovská. 
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Další dosažené výstupy 

- Popularizační texty 

 MERTL, Jan. Kategorii státních pojištěnců už ve veřejném zdravotním pojištění 

nepotřebujeme. In Zdravotnický deník. Praha: Media Network, 2021. 

29. 11. 2021. 

 SCHLOSSBERGER, Otakar. Výchova mladé generace finančního sektoru není 

jednoduchá. Bankovnictví. Praha: 4H production, 2021, XXVIII, 3/2021, s. 22-23. 

ISSN 1212-4273. 

 PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Vhled do vývoje vědeckého 

poznání rodinného podnikání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do 

vzdělání : jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto 

rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. s. 57-77. 

ISBN 978-80-7408-221-4. 

 

- Podcast 

 PETRŮ, Naděžda. O roli vzdělávání v rodinných firmách, úloze druhé generace lídrů 

a úspěšném předávání. Podcast. Praha: Asociace rodinných firem, 2021. 

 

- Vyžádané přednášky 

 CIRKLOVÁ, Jitka. GLOBSEC Inovation Rountable Series, Roundtable 1: Product 

Awareness & Acceptability. 27. 4. 2021. Slovensko 

 CIRKLOVÁ, Jitka. GLOBSEC Inovation Rountable Series, Roundtable 2: Availability 

of Innovative Products. 25. 5. 2021. Slovensko. 

 KUPEC, Václav. Heritage 2021 – Svedectvá kamenných múrov. 9. 12. 2021. 

Slovensko. 

 KUPEC, Václav. Universitetet i Agder. 8. 11. 2021. Slovensko 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Heritage 2021 – Svedectvá kamenných múrov. 9. 12. 2021. 

Slovensko. 
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6. Konference konané s využitím podpory 
 

Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 

Dne 11. listopadu 2021 proběhl 8. ročník Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a 

správní s rozšířeným zaměřením na prezentaci výsledků společenskovědního výzkumu 

s ekonomickými a finančními efekty. Osmý ročník konference proběhl hybridní formou, tedy 

bylo možné zúčastnit se osobně v prostorách Vysoké školy finanční a správní v Praze-

Vršovicích, ale také bylo možné se připojit on-line. 

Konference se tradičně zúčastnili doktorandi z VŠFS a dalších, i zahraničních, vysokých škol 

a někteří jejich školitelé. Se svými prezentacemi k příspěvkům vystoupilo 7 doktorandů, kteří 

dostali za svá vystoupení certifikáty. 

 

Z konference byl vydán recenzovaný sborník s 10 příspěvky. 

 

ROUBAL, Ondřej, ed. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021: 

Prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty 

(8. ročník). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 125 s. ISBN 978-80-7408-237-5. 

 

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

www.vsfs.cz/konferencedoktorandu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu
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Finanční trhy –  inovace a udržitelnost 

Ve dnech 27. – 28. května 2021 proběhl on-line hybridní formou 10. ročník mezinárodní 

konference Finanční trhy – inovace a udržitelnost pod záštitou guvernéra České národní 

banky Ing. Jiřího Rusnoka. 

Konference se zaměřila zejména na prezentaci a diskusi financování investičního rozvoje 

malých a středních podniků, na rozvoj akciového a dluhopisového trhu. Konference měla 

několik hlavních okruhů zaměření dle aktuálních teoretických a praktických problémů. 

Druhý den konání konference patřil zejména studentům doktorského studijního programu na 

Vysoké škole finanční a správní. 

 

Informace o konferenci (včetně on-line sborníku příspěvků) na www.vsfs.cz/financnitrhy 

 

SCHLOSSBERGER, Otakar,ed. Financial Markets 2021 - Innovations and Sustainability: 

Proceeding from the 10th International Conference held in Prague on 27th-28th May, 2021. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2021. 156 s. ISBN 978-80-7408-233-7. 
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