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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Dne 10. prosince 2014 proběhl na Vysoké škole finanční a správní v Praze již druhý ročník 

konference doktorandů. Cílem této konference bylo prezentovat výsledky výzkumu 

doktorandů, diskutovat nad nimi a získat tím podněty pro další výzkum.  

Tematické zaměření příspěvků nebylo omezeno. Přípravný výbor sledoval pouze dodržení 

obecného zaměření na ekonomickou problematiku. Tomu též odpovídal název konference 

Výsledky ekonomického výzkumu. Na konferenci tak zazněly příspěvky z oblasti bankovnictví, 

účetnictví, evropské integrace, hospodářských dějin, sociální politiky a jiných oblastí.  

Sborník obsahuje 19 příspěvků. Pouze necelá polovina jejich autorů – doktorandů studuje na 

Vysoké škole finanční a správní. Potěšitelný je zájem pěti doktorandů z Vysoké školy 

ekonomické, čtyř doktorandů z Ekonomické univerzity v Bratislavě a doktorandů z 

Mendelovy univerzity, České zemědělské univerzity a Univerzity Pardubice. 

Jednotlivé příspěvky byly ponechány v podobě, jak byly přípravnému výboru zaslány. 

Neprošly tedy obsahovou úpravou, která zůstala v kompetenci autorů, včetně členění textu. 

Příspěvky byly pouze upraveny v základních rysech do jednotné formální podoby.  

Tento sborník obsahuje jednak tištěnou část s programem konference a abstrakty příspěvků, 

jednak přiložené CD s plnými texty všech příspěvků. 

Stejně jako loni také nyní na závěr tohoto úvodního slova rád konstatuji, že konference splnila 

svůj cíl. Opět proběhla přínosná diskuse, u některých příspěvků až překvapivě živá. Tyto 

diskuse nepochybně přispějí ke kvalitě budoucích disertačních prací a zveřejnění příspěvků 

z této konference přispěje k splnění požadavků na publikační činnost doktorandů.  

Další informace z konference, včetně obrazové galerie, naleznete na www adrese: 

http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/ 

 

Za přípravný výbor konference 

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. 

předseda přípravného výboru 

prorektor pro výzkum a vývoj 

 

Přípravný výbor konference: 

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (předseda) 

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. 

RNDr. Pavel Němec 

Markéta Holendová, DiS. 

 

Konference byla financována z prostředků, které Vysoká škola finanční a správní obdržela 

k účelové podpoře specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2014.  
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NEW BANKS IN THE CZECH REPUBLIC: THREAT  

OR OPPORTUNITY FOR THE WELL ESTABLISHED BANKS 

MICHAL BOCK 

 

Abstract 

Contribution is called "The new banks the Czech market: Threat or opportunity for well-

established banks". The entry of a new low-fee banks into the Czech market in recent years 

has created from a relatively rigid banking market a market much more dynamic from many 

perspectives. It broke extent dogma that the fees are necessary, since each service generates 

cost and without them it can not do banking market. Contribution concerns the basic financial 

data and performance of newcomers banks and permanent, well-established banks in the 

Czech market. Contribution deals with short excursion into the past (history of the banks) and 

introducing the banks in the term of their portfolio of services. I also describe the current 

situation in the banking market in the Czech Republic in terms of competitiveness. Finally, I 

would like to confirm or disprove the hypothesis one, whether the newcomers are a threat or 

an opportunity for current dominant market position of traditional banks, so goal is very clear. 

Key words 

Balance sheet total, deposits, portfolio of services, earnings after tax  
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EKONOMICKÉ LIMITY BRITSKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY 

V LETECH 1945–1951 

JANA BRHELOVÁ  

 

Abstrakt 

Studie je věnována analýze příčin zhoršení britského mezinárodního postavení v letech 1945–

1951. Za nejčastější příčiny ztráty velmocenského statutu bývá označován nový bipolární 

charakter světa, počátek studené války a nedostatečné přizpůsobení britské zahraniční politiky 

nové situaci. Příspěvek nabízí odlišný pohled na danou problematiku. Cílem je na základě 

analýzy poválečného stavu britské ekonomiky a hospodářské a sociální politiky labouristické 

vlády dokázat, že zásadním problémem britské zahraniční politiky nebyla nevhodně zvolená 

strategie ale vážné ekonomické problémy a akutní nedostatek zdrojů. Poválečný velmi špatný 

stav britské ekonomiky, nedostatek financí a závislost na půjčkách ze zahraničí zásadně 

limitovaly britskou vládu ve snaze o udržení silného mezinárodního postavení a zachování 

statutu velmoci. 

Klíčová slova 

Velká Británie, druhá světová válka, mezinárodní postavení, Commonwealth, hospodářská a 

sociální politika, vládní zásahy, znárodnění, Welfare State 
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VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI  

STANOVOVÁNÍ BONITY 

GABRIELA DLASKOVÁ  

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu 

ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů sestavených podle IFRS. Záměrem je 

poukázat na možné zhoršení bonity firmy. Při užití dat z výkazů sestavených dle IFRS pro 

výpočet byly dosaženy nižší hodnoty Zeta skóre oproti hodnotám, které byly zjištěny při užití 

dat z účetních výkazů sestavených dle ČÚS. 

 

Klíčová slova 

Bankrotní model, IFRS, ČÚS, model ZETA, účetní výkazy, oceňování aktiv 
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MANAŽMENT INOVÁCIÍ A JEHO VPLYV  

NA ZAMESTNANCOV PODNIKU 

KATARÍNA GAJDOŠÍKOVÁ  

 

Abstrakt 

V dnešnom vysoko dynamickom a konkurenčnom podnikateľskom prostredí, sú podniky 

vystavené výzvam a čoraz častejšie sa stretávajú so stále sa zvyšujúcimi požiadavkami trhu 

a očakávaniami zákazníkov. V záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti a úspechu 

organizácie, manažéri potrebujú prijať inovácie a zmeny ako kľúčový prvok pre organizáciu. 

Hlavnou hnacou silou inovácií je však HR a preto, aby sa stala inovácia úspešnou potrebujú 

manažéri podporovať, plánovať a rozvíjať inovačnú kultúru. Na základe týchto aspektov sa 

príspevok zameriava predovšetkým na skúmanie vplyvu častosti a charakteru zmien na 

zamestnancov podnikov a teda v konečnom dôsledku aj skutočnú výkonnosť organizácie, 

ktorú priamo zamestnanci ovplyvňujú. Účelom je ponúknuť všetkým manažérom, jasný obraz 

o dôležitosti dobrej schopnosti inovovať a možnosti k rozvoju tejto kapacity s cieľom zlepšiť 

schopnosť organizácie pre inovácie a zmeny, a tým zvýšiť ich šance úspechu v dnešnom 

vysoko dynamickom a konkurenčnom podnikateľskom prostredí. 

 

Kľúčové slová 

Manažment, inovácie, zmeny, zamestnanci, HR 
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SYSTEMATIZÁCIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA  

A JEHO OHODNOCOVANIE  

JÁN HAVIER  

 

Abstrakt 

Problematika duševného vlastníctva je náročná problematika, avšak v súčasnosti aktuálna 

téma. Jej náročnosť spočíva predovšetkým z pohľadu potreby použitia interdisciplinárneho 

prístupu a vzájomnej kooperácie odborníkov z viacerých vedných odborov. V našom 

príspevku sa zameriavame na oblasť ohodnocovania duševného vlastníctva. Pričom práve pre 

relevantné ohodnotenie je nevyhnutné zatriedenie ohodnocovanej zložky duševného 

vlastníctva, z čoho vychádza potreba systematizácie jednotlivých zložiek duševného 

vlastníctva. V našom príspevku sa teda zaoberáme systematizáciou duševného vlastníctva a 

môžeme konštatovať, že daná problematika je čiastočne kontroverzná téma a autori často 

zastávajú odlišné názory na tému duševného vlastníctva. V príspevku sa snažíme ponúknuť 

pohľad viacerých autorov s rozličnými názormi na danú tému, pričom sa snažíme poskytnúť 

aj náš názor na danú problematiku. Na záver sme stanovili princípy ohodnocovania a 

zhodnotili najpoužívanejší princíp ohodnotenia duševného vlastníctva.        

 

Kľúčové slová 

Duševné vlastníctvo, systematizácia, ohodnocovanie, hodnota, nehmotné aktíva, znalectvo 
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ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍCH OBLASTÍ SPOLEČNÉ 

OBCHODNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE O PŘÍMÉ 

ZAHRANIČNÍ INVESTICE  

TARAS  KEPYCH 

 

Abstrakt 

Lisabonská smlouva dala nový impuls společné obchodní politice (CCP), díky čemuž se tato 

společná obchodní politika začala v rámci své oblasti působnosti vztahovat mnohem více i na 

přímé zahraniční investice (FDI). Přímé zahraniční investice tudíž nyní spadají do výlučné 

pravomoci Evropské unie. Přerozdělování pravomocí mezi EU a jejími členskými státy, jakož 

i rozšiřování Evropské unie však vytvářejí právní nejistotu, a také představují výzvy pro již 

existující dohody podepsané mezi členskými státy a třetími zeměmi. Evropská komise 

prokazatelně a dlouhodobě projevovala nejrůznější snahy o snižování případných obtíží 

spojených s uplatňováním nové výlučné pravomoci EU v oblasti přímých zahraničních 

investic. Relevantní precedenční právo, a to precedenční rozsudky týkající se soudních 

případů Evropská komise v. Rakousko, Evropská komise v. Švédsko, a také Evropská komise 

v. Finsko, ještě více zkomplikovalo vývoj této situace ohledně vykonání nové výlučné 

pravomoci EU v oblasti přímých zahraničních investic. Nařízení (EU) No 1219/2012 a 

mechanismus autorizace bilaterálních investičních smluv (BITs) členských států nemohou 

dostatečným způsobem zajistit bezproblémový přechod kompetencí jednotlivých členských 

států v oblasti přímých zahraničních investic na nadnárodní úroveň (instituce Evropské unie).  

 

Klíčová slova 

Evropská unie, společná obchodní politika, přímé zahraniční investice, bilaterální investiční 

dohoda, mezinárodní investiční arbitráž, výlučné kompetence EU 
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VEŘEJNÉ FINANCE A CÍRKEVNÍ RESTITUCE 

CYRIL  KLEPEK 

 

Abstrakt 

Cílem této eseje je analýza církevních restitucí a jejich důsledků na státní rozpočet. Především 

se diskutuje zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi. Pro demonstraci efektivity restitučního zákona je v práci komparace situace bez 

přijetí zákonné úpravy a současná situace po přijetí legislativního opatření. Z 

výsledků finanční analýzy vyplývá, že zákonná úprava bude mít pozitivní dopad na státní 

rozpočty ne dříve než v horizontu 50 - 60 let.  

 

Klíčová slova: 

Majetkové narovnání, církve a náboženské společnosti, státní rozpočet, financování církví, 

zákon č.428/2012 Sb. 
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MEZINÁRODNÍ RATINGOVÉ AGENTURY  

A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉ DOBĚ 

JANA KOTĚŠOVCOVÁ  

 

Abstrakt 

Ve svém příspěvku se zabývám na jedné straně oblastí nezávislého hodnocení ratingových 

agentur, jejich objektivitou a potencionálním střetem zájmů při hodnocení jednotlivých 

subjektů a na druhé straně reakcí hodnocených objektů, států na snížení ratingové známky. 

Zaměřila jsem se na reakce Spojených států a Evropské unie.  Snažím se zodpovědět otázku, 

zda jsou ratingové agentury skutečně nezávislé. Reakce z Wall Street Journal a Evropské 

komise na snížení ratingu jednotlivých států jsou poměrně bouřlivé od regulace a cenzury po 

založení vlastní ratingové agentury v Evropské unii. Článek je zejména zaměřen na 

zhodnocení významu mezinárodních ratingových agentur v současné době. 

 

Klíčová slova: 

Regulace ratingových agentur, evropská ratingová agentura, ovlivnitelnost ratingových 

agentur 
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KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ 

NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB 

IVANA KUCHAŘOVÁ, DANIELA PFEIFEROVÁ  

 

Abstrakt 

Narůstající přeshraniční pohyb kapitálu, zboží a služeb v rámci nadnárodních společností 

vytváří tlak na daňovém konkurenčním poli a vede představitele Evropské unie k definování 

jednotných pravidel pro zdaňování právnických osob v rámci států EU za účelem dosažení 

větší harmonizace této daně. Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (CCCTB) vydaná Evropskou komisí v roce 2011 definuje položky 

ovlivňující základ daně, jejichž pojetí od národních právních úprav pro určení základu daně 

může být rozdílné. Cílem příspěvku je provedení komparační analýzy v oblasti definování 

hmotných fixních aktiv v ČR a navržených pravidel, která jsou začleněna do dílčích článků 

Směrnice. Je zřejmé, že hmotná fixní aktiva užívaná k hospodářské činnosti, budou mít různý 

dopad na při výpočtu základu daně z příjmů korporací dle právních norem v ČR a dle 

Směrnice o CCCTB, vhledem k tomu, že pravidla definování a odpisování dlouhodobého 

majetku jsou nastavena odlišně. 

Klíčová slova 

Dlouhodobá aktiva, Evropská unie, komparace, odpisování, společný konsolidovaný základ 

daně (CCCTB), zákon o daních z příjmů (ZDP) 
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VÝVOJ CEN INVESTOVATELNÝCH KOMODITNÍCH 

INDEXŮ A ŠOKY V CENÁCH KOMODIT 

ELIŠKA KVAPILOVÁ  

 

Abstrakt 

Moderní způsoby obchodování s komoditami přinesl teprve rozvoj technologií a vznik 

globálního trhu. Na dnešních moderních trzích mají tyto obchody nezastupitelnou roli, ať už 

slouží k nákupu fyzické komodity či ke spekulaci na její cenu. V 90. letech se na investice do 

komodit pohlíželo spíše v negativním smyslu, jelikož byly komodity považovány za silně 

rizikové a spekulativní ve srovnání s investicemi do akcií či nemovitosti. V posledním 

desetiletí se však tento pohled výrazně změnil. Růst investic do komodit je dlouhodobý, 

finanční krizí byl přerušen jen krátce. Jednu z cest, jak do komodit investovat, nabízejí 

komoditní indexy. Lze je rozdělit především podle jejich konstrukce. Tato práce se věnuje 

investovatelným komoditním indexům, jejich typům, příkladům složení a srovnání vývoje cen 

indexů a samotných komodit. Cílem práce je vyhodnotit vývoj cen investovatelných 

komoditních indexů v souvislosti s proběhlými šoky v cenách komodit. V první části práce 

pojednává o charakteristikách komoditních indexů, jejich složení a použití, v druhé části je 

sledována korelace mezi vývojem cen komoditních indexů a cen komodit. Závěr shrnuje 

zjištěné poznatky. Téma bylo zpracováno s použitím metod deskripce, analýzy a syntézy. 
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Výsledky ekonomického výzkumu 

 

 

PŘÍSTUPY KNOWLEDGE MANAGEMENTU V PODNIKU 

ABC DLE JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ZNALOSTÍ 

MIROSLAVA LOVICHOVÁ  

 

Abstrakt 

Tento příspěvek se zaměřuje na charakteristiku aktuálních přístupů v oblasti knowledge 

managementu v podmínkách fiktivního podniku ABC. Cílem je zmapovat konkrétní možnosti 

přístupů a poukázat na možnosti v dané oblasti, jež mohou být omezovány i různými potížemi 

a překážkami souvisejícími s jejich praktickým zaváděním.  V rámci všeobecného popisu jsou 

přidány i další možné a pravděpodobné okolnosti, které se mohou projevit, a to především v 

nástinu modelu transformace znalostí SECI podle japonského ekonoma Nonaky. Je uveden 

příklad praktické aplikace návrhů a přístupů pro podnik, který řeší zavádění knowledge 

managementu do svého denního fungování jako nástroje pro zajištění výkonnosti a fungování 

firmy v prostředí změn a konkurenčního boje. To vše je zachyceno v konkrétní případové 

studii, jež se soustřeďuje na problematiku zavádění knowledge managementu v tomto 

prostředí. 
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Výsledky ekonomického výzkumu 

 

 

PODNIKATEĽSKÝ MODEL A STRATÉGIA  

RÁCHEL MATUŠKOVÁ  

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je získanie prehľadu spomedzi dostupných charakteristík podnikateľského 

modelu aj stratégie z dostupnej literatúry. Rovnako ako hľadanie vzťahu medzi týmito dvoma 

pojmami. Ďalej hľadanie možných spoločných znakov, ale tiež diferencií. Podnikateľský 

model sa v literatúre začal veľmi aktívne objavovať najmä v posledných rokoch, a postupne 

sa z neho stal až 'buzzword', slovo, ktoré sa používa veľmi často avšak jeho používatelia nie 

vždy a presne vedia, čo  znamená. Aj v literatúre existuje mnoho názorov na to, čo je 

podnikateľský model a ako má vyzerať. Rôzni autori uvádzajú odlišné zobrazovacie metódy 

podnikateľského modelu. Na druhej strane stratégia pochádza z gréckeho slova strategos, a 

začala sa používať  v spojení s vojnou a generálmi. Neskôr sa toto slovo prenieslo aj do 

podnikania Aj napriek tomu aj dnes existujú rôzne definície stratégie od rôznych autorov. 

Môžeme teda povedať, že podnikateľský model ako aj stratégia sú slová, ktoré znamenajú 

všetko aj nič. A používajú sa často krát bez toho, aby sme poznali ich pravý význam. 
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REÁLNÁ A VNÍMANÁ INFLACE VE VAZBĚ NA ZAVEDENÍ 

EURA V ČESKÉ REPUBLICE 

ROMAN MENTLÍK  

 

Abstrakt 

Práce se zaměřuje na problematiku inflace, a to především z pohledu vazby skutečné a 

vnímané inflace. Navazuje na literaturu zabývající se vnímanou inflací a rozdílem mezi inflací 

skutečnou a vnímanou. Cílem práce je vyhodnocení očekávaného rozdílu mezi skutečnou a 

vnímanou inflací v České republice po zavedení eura a následné zhodnocení, zda by tomuto 

rozdílu měla být věnována zvýšená pozornost. Současně ověřuji tezi, že vnímaná inflace bude 

skokově růst při zavedení eura do české ekonomiky tak jako v případě jiných zemí 

zavádějících euro. Při zkoumání jsou využity zkušeností zemí, které již euro zavedly včetně 

Slovenska. Práce dochází k závěru, že i v případě české ekonomiky je vysoce pravděpodobné, 

že po zavedení eura je nutno počítat s výrazným zvýšením vnímané inflace nad inflaci 

skutečnou.  

 

Klíčová slova 
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ROLE NEFORMÁLNÍCH INSTITUCÍ V PROCESU 

EKONOMICKÉ TRANSFORMACE 

LUKÁŠ NIKODYM  

 

Abstrakt 

Práce poukazuje na důležitou roli neformálních institucí v procesu transformace 

československé (respektive české) ekonomiky po roce 1989. I přesto, že je možné nalézt 

práce, které se transformací zabývají za využití institucionální ekonomie (například Mlčoch, 

Kouba), není v nich kladen dostatečný důraz na neformální instituce, jelikož se obtížně 

kvantifikují a je nutné je zkoumat v dlouhodobé perspektivě. Autoři pak často volí velice 

zjednodušený přístup k neformálním institucím, a vznikají tak tendence k jejich podcenění. 

Proto se tato práce orientuje na hlubší pochopení a historický vývoj neformálních institucí 

v českých zemích, které následně konfrontuje s reformou formálního institucionálního rámce. 

Tento přístup umožňuje odhalit nedostatky zvolené kompromisní transformační strategie, 

například v oblasti dlouhodobých individuálních motivací a přílivu zahraničního kapitálu. 
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TEORETICKÉ ZÁKLADY ŠIKOVY REFORMY  

A JEJÍ SELHÁNÍ 

TOMÁŠ NIKODYM  

 

Abstrakt 

Práce je reakcí na doposud převažující positivistický přístup v historické vědě. Na příkladu 

Šikovy reformy je ukázáno, že užití ekonomické teorie je nutnou součástí studia 

hospodářských dějin. Je to právě užití ekonomické teorie, co vede k reinterpretaci významu 

Šikovy reformy. Kritika samotných teoretických základů reformy umožňuje interpretovat i 

takový proces, který byl do praxe zaváděn překotně, neúplně a fungoval příliš krátce na to, 

aby bylo možné pozorovat reálné dopady reformy. Ukazuje se, že politické překážky a 

vojenská intervence ze srpna 1968 nejsou příčinou selhání Šikovy reformy, ačkoliv to byly 

doposud převažující interpretace. 
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Výsledky ekonomického výzkumu 

 

 

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A ÚVĚROVÉ RIZIKO V ČR 

JAROSLAV TICHÝ  

 

Abstrakt 

V objemu zadlužení domácností v České republice je dominantní zadlužení prostřednictvím 

hypotečních úvěrů. S opakovaným růstem zadluženosti roste úvěrové riziko, které podstupují 

banky ve vazbě na svoji úvěrovou angažovanost. V rámci specifického vysokoškolského 

výzkumu Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., který byl proveden v letech 2013 -2014, 

byla potvrzena budoucí rizika v oblasti hypotečních úvěrů. Navazující výzkum je zaměřen    

na detailnější ověření rizik a na proces verifikace zjištění. Příspěvek základním způsobem 

popisuje tato zjištění, výstupy z výzkumu a proces verifikace. Jedná se především o výstupy 

z výzkumu rizika plynoucí z potenciálního růstu úrokových sazeb a vývoje hodnoty 

nemovitostí, které slouží k zajištění úvěrů. Dalším výstupem výzkumu je identifikace rizik, 

které jsou generovány z interních procesů jednotlivých bank.  
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HOSPODÁRSKA KRÍZA A JEJ PRIEBEH  

V OBDOBÍ 20. STOROČIA 

DANIELA TRNOVCOVÁ  

 

Abstrakt 

Hospodárska kríza je ešte stále prebiehajúci všade prítomný jav, ktorý sa začal prejavovať a 

meniť formy už od konca roku 2007 a začiatkom roku 2008. Poučenie z minulých kríz 

očividne „nepadlo na úrodnú pôdu“ , preto sa tento stav zopakoval znova. Faktom je, že kríza 

je cyklický jav, čo znamená, že väčšinou po každom silnom vzostupe (expanzii) príde pád 

(recesia až depresia). Tento článok má popísať krízu a jej historický priebeh, teda krízové 

stavy a depresie z minulých rokov 20. storočia. Poukáže na príčiny kríz a na ich priebeh až po 

poslednú krízu, hospodársku krízu, ktorá naplno prepukla v roku 2007/2008 a tiahne sa až 

dodnes. 

 

Kľúčové slová 
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SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE 

IVANA TURKOVÁ  

 

Abstrakt 

Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná 

témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke zvýšení efektivity na straně jedné a 

k finančním úsporám ve státních výdajích na straně druhé. Dávky sociálního zabezpečení 

stejně jako daň z příjmů fyzických osob patří k základním nástrojům redistribuce. Systémy 

daní a sociálních dávek se vyvíjely historicky samostatně a doposud zůstávají odděleny – 

systémově i institucionálně. Naopak nejsou odděleny ve svém efektu, ten je společný.  

Příspěvek se zaměřuje na kvantifikaci těchto transferů. V teoretické části jsou oba 

přerozdělovací systémy v České republice popsány a údaje za období 2002 až 2012 jsou 

samostatně analyzovány. Je popsán pohled na jejich společné působení. Cílem příspěvku je 

navrhnout doporučení, jež se týkají změn obou nástrojů redistribuce mezi fyzické osoby. 
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ANALÝZA ZAJIŠTĚNÝCH FONDŮ 

MIROSLAV ZETEK 

 

Abstrakt 

Předkládaná práce si klade za primární cíl zjistit, jaké proměnné mají vliv na množství 

peněžních prostředků investovaných do zajištěných fondů. Míra vlivu mezi proměnnými bude 

zjištěna pomocí korelační analýzy. Na základě výsledků korelační analýzy lze říci, že nejvyšší 

závislost byla nalezena mezi obecnou mírou nezaměstnaností a objemem investovaných 

peněžních prostředků do zajištěných fondů. Je tak pravdou, že na celkový objem investic do 

zajištěných fondů má vliv nezaměstnanost, ovšem v omezené míře. Statistickým testem 

střední hodnoty bylo zjištěno, že zhodnocení koše akcií vybraných zajištěných fondů se 

významně neliší od uvedené nulové střední hodnoty, a že hodnoty zhodnocení koše akcií 

vybraných zajištěných fondů nejsou významně vyšší než uvedená nulová střední hodnota. 
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