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ÚVOD

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 2019, významně přispěla
k rozvoji výzkumných aktivit studentů navazujícího magisterského studia a studentů
doktorského studia.
V souladu s rozhodnutím rektorky č. 211/2016, o Interní grantové agentuře, zahrnující
pravidla poskytování této podpory, bylo v rámci interní studentské soutěže podpořeno
celkem 15 projektů. V projektech bylo zapojeno celkem 19 akademických pracovníků,
37 studentů navazujícího magisterského studia a 9 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.
Podpora dále umožnila aktivní účast na řadě zahraničních i tuzemských konferencí a rovněž
uskutečnění studentské konference pro doktorandy „Ekonomický a finanční výzkum –
prezentace výsledků doktorandů“ konané dne 9. června 2019 na VŠFS, ze které byl vydán
recenzovaný sborník příspěvků v tištěné a elektronické podobě; a studentské sekce
konference „Finanční trhy 2019 – faktor evropské konkurenceschopnosti“ konané na VŠFS
ve dnech 23.-24. 5. 2019. Příspěvky z konference budou uveřejněny ve sborníku, který bude
odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science.
Účelová podpora na SVV přispěla k publikační činnosti, 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 2019
Vysoká škola

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

1. Z D R O J E
Podpora na specifický vysokoškolský
výzkum poskytnutá v r. 2019 (SVV)
Prostředky ve fondu účelově určených
prostředků k 1. 1. 2019 (FÚUP)

(Kč)

Zdroje celkem

1 549 882,00
0,00
1 549 882,00

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)
Čerpání podle zdroje
z podpory SVV 2019
z FÚUP
Položka
Kč
%
Kč
Studentské projekty
1 456 871,49 94,00
0,00
Studentské vědecké konference
53 385,29
3,44
0,00
Organizace studentské grantové
soutěže
38 742,00
2,50
0,00
Celkem
1 548 998,78 99,94
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 2019
Kč
převedeno do
FÚUP
0,00
vráceno
poskytovateli
883,22
4. S T A V F Ú U P (Kč)
Nečerpané prostředky z předchozích
let
Převedeno v r. 2019
Stav k 31. 12. 2018

%
0,00
0,06

0,00
0,00
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
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3. PRAVIDLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE
PLATNÁ PRO ROK 2019
Rozhodnutí rektorky
č. 211 / 2016
Den vydání:
15. 12. 2016
Den účinnosti:
15. 12. 2016
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 řešitel v návrhu projektu.
Činnost Interní grantové agentury je zajišťována prostřednictvím Odboru výzkumu a vývoje
VŠFS (dále jen „OVV“).
3)

1

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, která jsou obsažena
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, která jsou obsažena v článku 3 tohoto rozhodnutí,

c)

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

Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2012 – Zapojení studentů doktorského studia do výuky a výzkumu.

§ 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění
pozdějších předpisů.
2

3

Neveřejnými zdroji jsou vlastní finanční zdroje VŠFS.

§ 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb.
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.
4
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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 řešitelů.
V pozicích spoluřešitelů se mohou účastnit i ostatní akademičtí pracovníci v pracovním
poměru u VŠFS nebo studenti doktorského studijního programu. Doba řešení projektů je
minimálně 1 rok a maximálně 2 roky.
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 řešitelem je student
doktorského studijního programu, je v pozici spoluřešitele vždy školitel studenta. Doba řešení
projektů je minimálně 1 rok a maximálně 2 roky.
4) Akademický pracovník VŠFS nebo student doktorského studijního programu může
být v jednom akademickém roce řešitelem či spoluřešitelem maximálně dvou projektů, a to
bez ohledu na to, zda se jedná o standardní nebo juniorský projekt.
5)

Způsobilými náklady pro řešení projektů jsou:

a)

osobní náklady a stipendia 5,

b)

cestovné, včetně konferenčních poplatků,

c)

náklady na služby, které zahrnují zejména ediční náklady, publikační poplatky,
náklady na překlady nebo náklady na pořádání konferencí.

6) 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 1 tohoto rozhodnutí. Návrh projektu, předložený na OVV,
obsahuje:
a)

jméno a příjmení navrhovatelů, resp. řešitele a spoluřešitelů s uvedením jejich
pracoviště,

b)

název projektu,

c)

dobu řešení projektu,

d)

popis a zdůvodnění projektu a cíl projektu,

e)

očekávané výsledky a výstupy a jejich počet,

f)

návrh rozpočtu projektu,

g)

odůvodnění zahraničních pracovních cest, jsou-li plánovány,

h)

vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele a děkana fakulty.
7)

a)

Očekávanými výstupy projektů jsou:
u standardních projektů s dobou řešení více než 1 rok

i) zpracované návrhy projektů, které jsou po projednání s Univerzitním výzkumným
centrem VŠFS (dále jen „UVC“) a s prorektorem pro výzkum a vývoj předloženy do
veřejných soutěží poskytovatelů podpory podle zákona č. 130/2002 Sb., a
ii) výsledky, které jsou hodnoceny podle platné metodiky hodnocení výsledků
výzkumných organizací a odpovídají definicím výsledků pro evidenci výsledků

5

§ 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
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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 1 rok nebo u juniorských projektů –
výsledky, které jsou hodnoceny podle platné metodiky hodnocení výsledků
výzkumných organizací, jejichž výčet je uveden ve výzvě k předkládání návrhů
projektů.
8)

Projekty jsou hodnoceny ve třech fázích řešení projektu, a to:

a)

ex ante hodnocení, které představuje hodnocení návrhů projektů podaných na
základě zveřejněné výzvy k podávání návrhů projektů,

b)

interim hodnocení, které představuje hodnocení průběhu řešení projektů vždy po
6 měsících řešení projektu; výsledkem je zhodnocení stavu řešení projektu ve vztahu
ke schválenému návrhu projektu,

c)

ex post hodnocení, které představuje závěrečné hodnocení projektu po jeho
ukončení.

9) Hodnocení návrhů projektů provádí OVV, který posuzuje formální kritéria, ve
spolupráci s UVC, které zajišťuje hodnocení odborných kritérií. Projekty, které vykazují
formální nedostatky, jsou ze strany OVV vráceny k doplnění, kdy lhůta na doplnění činí
5 pracovních dnů; formálním nedostatkem není absence relevantních výstupů podle
vyhlášené výzvy k předkládání návrhů projektů.
10) Hodnotící posudky jsou zpracovány pouze k návrhům, které jsou kompletní
a nevykazují formální nedostatky; ostatní návrhy projektů jsou z hodnocení vyřazeny. Ke
každému návrhu projektu jsou zpracovány dva hodnotící posudky. Podrobnosti o hodnocení
návrhů ze strany oponentů je vždy součástí výzvy k předkládání návrhů projektů. Po
zpracování hodnotících posudků zpracuje prorektor pro výzkum a vývoj pořadí návrhů
projektů, které je společně s jednotlivými návrhy a závěry hodnotících posudků předloženo
rektorce. O přijetí projektů k řešení rozhoduje rektorka.
11) Průběžné hodnocení řešení projektu se provádí na základě zpracované
monitorovací zprávy podle přílohy 2 tohoto rozhodnutí, kterou řešitel překládá na OVV
v termínech podle odstavce 8 písm. b). O výsledcích průběžného hodnocení informuje
prorektor pro výzkum a vývoj řešitele projektu a kolegium rektorky. V případech, kdy průběh
řešení projektu neodpovídá řešení podle schváleného návrhu projektu, může rektorka
rozhodnout o jeho předčasném ukončení.
12) Závěrečné hodnocení projektů provádí OVV ve spolupráci s UVC na základě
závěrečné monitorovací zprávy, kterou zpracuje řešitel podle přílohy 2 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 náklady
vynaložené na řešení projektu, a to ve vztahu k navrženým cílům projektu. V rámci
závěrečného hodnocení projektů se vyhodnocuje, zda projekt splnil, splnil částečně nebo
nesplnil zadání.
13) V případě, že projekt nesplnil zadání, nebo je na základě průběžného hodnocení
rozhodnuto o jeho ukončení, je řešitel takového projektu vyloučen z účasti na řešení
projektů, řešených podle tohoto článku, v následujícím akademickém roce v pozici řešitele.
Současně může rektorka rozhodnout o snížení osobních nákladů nebo stipendií plánovaných
na řešení projektu.

Definice výsledků, které lze vkládat do RIV, zveřejňuje správce a provozovatel Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb. na výzkum.cz nebo rvvi.cz.
6
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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 řešitele.
V pozicích spoluřešitelů mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního
programu nebo akademičtí pracovníci v pracovním poměru u VŠFS. Školitel řešitele projektu
musí být v pozici spoluřešitele. Počet studentů, podílejících se na řešení projektu, musí tvořit
alespoň 50 % celého řešitelského týmu. Doba řešení studentských projektů je minimálně 1
rok a maximálně 3 roky.
3) V případě, že řešitelem je student doktorského studijního programu, musí být
řešení ukončeno v rámci standardní doby jeho studia.
4)

Způsobilými náklady pro řešení projektů jsou:

a)

osobní náklady včetně stipendií 7,

b)

cestovné, včetně konferenčních poplatků,

c)

náklady na služby, které zahrnují zejména ediční náklady, publikační poplatky,
náklady na překlady nebo náklady na pořádání konferencí,

přičemž náklady projektu na jeden kalendářní rok činí maximálně 3 mil. Kč.
5) 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 více než 60 %.
6) 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 1 tohoto rozhodnutí. Návrh projektu, předložený na OVV,
obsahuje:
a)

jméno a příjmení navrhovatelů, resp. řešitele a spoluřešitelů s uvedením jejich
pracoviště,

b)

název projektu,

c)

dobu řešení projektu,

d)

popis a zdůvodnění projektu a cíl projektu,

e)

očekávané výsledky a výstupy a jejich počet,

f)

návrh rozpočtu projektu,

g)

odůvodnění zahraničních pracovních cest, jsou-li plánovány,

h)

vyjádření školitele (je-li řešitelem student doktorského studijního programu),
vedoucího pracoviště navrhovatele a děkana fakulty.

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

7

§ 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Definice výsledků, které lze vkládat do RIV, zveřejňuje správce a provozovatel Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb. na vyzkum.cz nebo rvvi.cz.
8
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8)

Projekty jsou hodnoceny ve třech fázích řešení projektu, a to:

a)

ex ante hodnocení, které představuje hodnocení návrhů projektů podaných
na základě zveřejněné výzvy k podávání návrhů projektů,

b)

interim hodnocení, které představuje hodnocení průběhu řešení projektů vždy po
6 měsících řešení projektu; výsledkem je zhodnocení stavu řešení projektu ve vztahu
ke schválenému návrhu projektu,

c)

ex post hodnocení, které představuje závěrečné hodnocení projektu po jeho
ukončení.

9) Hodnocení návrhů projektů provádí prorektor pro výzkum a vývoj ve spolupráci
s OVV. Prorektor pro výzkum a vývoj následně doporučí rektorce projekty k řešení. O přijetí
projektů k řešení rozhoduje rektorka.
10) Průběžné hodnocení řešení projektu se provádí na základě zpracované
monitorovací zprávy podle přílohy 2 tohoto rozhodnutí, kterou řešitel překládá na OVV
v termínech podle odstavce 8 písm. b). V případech, kdy průběh řešení projektu neodpovídá
řešení podle schváleného návrhu projektu, může rektorka rozhodnout o jeho předčasném
ukončení.
11) Závěrečné hodnocení projektů provádí prorektor pro výzkum a vývoj ve spolupráci
s OVV na základě závěrečné monitorovací zprávy, kterou zpracuje řešitel podle přílohy
2 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 náklady vynaložené na řešení projektu, a to ve vztahu k navrženým cílům
projektu. V rámci závěrečného hodnocení projektů se vyhodnocuje, zda projekt splnil, splnil
částečně nebo nesplnil zadání.
Čl. 4 – Výzva k předkládání návrhů projektů
 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.
 Výzva je zveřejněna na intranetu VŠFS a prostřednictvím OVV je zaslána
elektronickou poštou děkanům fakult VŠFS.


Výzva obsahuje:

a)

typ projektů, pro které je výzva určena,

b)

oborové zaměření projektů,

c)

lhůtu pro předkládání návrhů projektů,

d)

předpokládaný termín zahájení řešení projektů

e)

předpokládanou dobu řešení projektů,

f)

specifikaci způsobilých nákladů projektů,

g)

specifikaci očekávaných výsledků projektů,

h)

způsob hodnocení návrhů projektů,

i)

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 pouze na odměny
za dosažené výsledky, 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 (v případě
zahraničních cest s plánem zahraničních pracovních cest) a předkládají se s dostatečným
časovým předstihem na OVV ke stanovisku prorektora pro výzkum a vývoj; při schvalování a
plánování účasti na konferencích řešitel postupuje podle příslušných vnitřních předpisů. 10
5) Požadavky na překlady výsledků projektů se předkládají na OVV ke schválení
prorektorem pro výzkum a vývoj. 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 11, 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 výzkum a vývoj
a ke schválení, vždy však před uskutečněním objednávky nebo závazku ze strany VŠFS.
7) Povinností 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. 12
3)

Zrušují se:

a) Rozhodnutí rektorky č. 139/2013, Interní grantová agentura, ze dne 10.5.2013,
b) Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2010, pravidla poskytování podpory
z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum, ze dne 25.11.2010.
Dr. Bohuslava Šenkýřová v. r.
rektorka a předsedkyně představenstva VŠFS, a.s.
__________________________________________________________________________
Pravidla studentské grantové soutěže jsou k dispozici na
http://www.vsfs.cz/prilohy/rozhodnuti_iga.pdf.

9

Směrnice č. 25_7 – Motivace zaměstnanců VŠFS.

10

Směrnice č. 4_15 – Cestovní náhrady.
Metodický pokyn prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2010-2011 – Účast na tuzemské konferenci.

11

Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 2/2013-2014 – proplácení publikačních poplatků.

12

Např. Stipendijní řád VŠFS; směrnice č. 4_15 – Cestovní náhrady; směrnice č. 12_4 – Oběh účetních dokladů.
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4. Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský
výzkum v roce 2019

* Projekt byl na základě monitorovací zprávy předčasně ukončen z důvodu, že neplní stanovené dílčí cíle a nelze předpokládat, že dosáhne cíle stanoveného v návrhu.

Seznam všech řešených projektů s uvedením odpovědných řešitelů je uveden na http://www.vsfs.cz/?id=1440-specificky-vs-vyzkum.
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5. Výsledky studentských projektů za rok 2019
Články v odborném periodiku:
-

3 články v odborném periodiku evidovaném ve WoS

-

7 článků v odborném periodiku evidovaném ve SCOPUS

-

10 dalších článků v odborném periodiku


4 články v odborném periodiku evidovaném v ERIH+



2 články v tuzemském recenzovaném periodiku



4 články v zahraničním recenzovaném periodiku

Odborné knihy
-

3 monografie

-

1 kapitola v monografii

Stati ve sbornících z konferencí:
-

12 příspěvků z konferencí, z toho 5 zahraničních

Závěrečné práce:
-

3 diplomové práce

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:
3 články evidované ve WoS



PÍSAŘ, Přemysl a Diana BÍLKOVÁ. Controlling as a tool for SME management with
an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Toruń: Equilibrium.
Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 2019, roč. 14, č. 4, s. 763-785.
ISSN 1689-765X.



WAWROSZ, Petr. Productive of the service sector: theory and practice of corruption
declining. Marketing and Management of Innovations, Ukraina: Sumy State
University, 2019, roč. 9, č. 4, s. 269-279. ISSN 2227-6718.



SLANINOVÁ,

Tereza,

SHISHKANOVA.

Gabriela

Vizualizace

BRONCOVÁ,

Jiří

STRAUS

daktyloskopických

stop

a

Tatiana

pomocí

V.

vodivých

polymerů. Chemické listy, Praha: Česká chemická společnost, 2019, roč. 113/9, č. 9,
s. 530-539. ISSN 1213-7103.
7 článků evidovaných ve SCOPUS



KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr BUDINSKÝ. The relationship between
sovereign credit rating and trends of macroeconomic indicators. Investment
Management and Financial Innovations, Ukraine: LLC “Consulting Publishing
Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16, č. 3, s. 292 - 306. ISSN 1810-4967.



MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go
pension system. Journal of International Studies, University of Szczecin et al.: Centre
of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330.



PETRŮ, Naděžda, Miroslav PAVLÁK a Josef POLÁK. Factors impacting startup
sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing, Ukrajina: Business
Perspectives, 2019, roč. 15, č. 3, s. 1-15. ISSN 1814-2427.



PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ a Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of
Export

Territories

of

Family

Businesses

as

a

Tool

of

their

Futher

Development. Problems and Perspectives in Management, Ukraine: LLC “Consulting
Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 306-322.
ISSN 1727-7051.


PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial
analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial
Innovations, Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”,
2019, roč. 16, č. 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967.



PÍSAŘ, Přemysl a Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for
SMEs. Problems and Perspectives in Management, Sumy: LLC “Consulting
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Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 17, č. 3, s. 184-195.
ISSN 1727-7051.


ŘÍHOVÁ, Lenka, Přemysl PÍSAŘ a Karel HAVLÍČEK. Innovation potential of crossgenerational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management,
Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019,
roč. 17, č. 4, s. 38-51. ISSN 1727-7051.
4 články evidované v ERIH+



ČERVENKA, Jan. Bargaining power: Significance, structure and development. ACTA
VŠFS, Praha: VSFS, 2019, roč. 13, č. 1, s. 79-93. ISSN 1802-792X.



CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení
koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas, Praha:
Newton College, 2019, roč. 15, č. 2, s. 63-72. ISSN 1801-7118.



POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie v české literatuře – náhled do
historie do začátku druhé světové války. E-psychologie, Praha: Českomoravská
psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 1, s. 32-47. ISSN 1802-8853.



VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an
Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS, Prague: University of
Finance and Administration, 2019, roč. 13, č. 2, s. 113-134. ISSN 1802-792X.
2 další články v tuzemském recenzovaném periodiku



STRAUS, Jiří a Zdeněk KREJČÍ. K věrohodnosti znaleckého posudku. Forenzní
vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4,
č. 2, s. 99-114. ISSN 2533-4387.



STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Kriminalistické stopy při ohledání místa činu při
zjišťování příčin požárů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola
finanční a správní, a.s., 2019, roč. 4, č. 1, s. 27-36. ISSN 2533-4387.
4 další články v zahraničním recenzovaném periodiku



CHLUMSKÁ, Zuzana. Asset Bubbles and the Impacts of The United States Subprime
Mortgage Crisis. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, Trnava:
UCM, 2019, roč. 6, č. 1, s. 17-30. ISSN 1339-5637.



MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension
Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business, Burgas:
International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.
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STRAUS, Jiří a Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci
trichologických stop. Policajná teória a práx, Bratislava: Akadémia Policajného zboru
v Bratislavě, 2019, XXVII, č. 4, s. 40-56. ISSN 1335-1370.



VALENČÍK, Radim, Ondřej ROUBAL, Petr WAWROSZ a Světlana SAZANOVA.
Экономические

парадигмы

и

экономические

коммуникации

(in

Russian).

Upravlenie. State Univeristy of Management, Moscow, Russian Fed., 2019, roč. 7,
č. 1, s. 60-65. ISSN 2309-3633.
Odborné knihy
-

3 monografie
 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe. Praha: Vysoká
škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 s. ISBN 978-80-7408-187-3.
 STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Trasologie. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. 188 s.
SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2.
 VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří
MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby:
Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.

-

1 kapitola v monografii


HES, Aleš. Aspekty globální a regionální marketingové komunikace v České
republice. In Marie Hesková a kol. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a
marketingu. 1.vydání. České Budějovice: VŠERS, z.ú., 2019. s. 10-17, 8 s. ISBN 97880-7556-054-4.

Statě ve sbornících z konferencí:


BURIANOVÁ, Olga. Alliance Importance and Security Continuity of Funding
European Budget. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace
výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019.
s. 6-15, 9 s. ISBN 978-80-7408-189-7.



HES, Aleš. Global Communication environment for B2B Markets. In Tomáš
Klieštik. 19th International Scientific Conference Globalization and Its SocioEconomic Consequences. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and
Economics of Transport and Communications, 2019. s. 9-14, 6 s. ISSN 2261-2424.



KNIHOVÁ, Ladislava. Virtual Reality in Financial Reporting: Are Accountants an
Endangered Species? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: : Global Rules
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and Local Use – Beyond the Numbers. Praha: Metropolitan University Prague,
Anglo-American University, 2019. s. 137-147, 11 s. ISBN 978-80-87956-96-0.


KROŠLÁKOVÁ, Monika, Viera KUBÍČKOVÁ a Naděžda PETRŮ. Favourable
Business Environment as a Factor of Business Development. In Róbert Rehák,
Paulína Krnáčová. PETRŮ, Naděžda. Trends and Challenges in the European
Business Environment: Trade, International Business and Tourism. Proceedings of
the 6th International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava, Slovenská republika:
Ekonóm, 2019. s. 267-275, 9 s. ISBN 978-80-225-4646-1.



PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Magical Mirror of the Success of Czech
Family Firms. In Čábyová L., Rybanský R., Bezáková Z. Marketing Identity Digital
Mirrors – part I. Trnava, Slovensko: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava,
Slovakia, 2019. s. 136-149, 14 s. ISBN 978-80-8105-984-1.



PÍSAŘ, Přemysl. Quality Management in European SME´s Empirical Study. In Mojmír
Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd.
Praha:

Vysoká

škola finanční a

správní,

a.

s., 2019.

s. 74-84, 145

s.

ISBN 978-80-7408-189-7.


SPITSYNA, Yuliia. Příčiny růstu podílu plateb a inkas v eurech mezi českými podniky
a příčiny růstu eurových úvěrů. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum –
prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a s.,
2019. s. 103-111, 9 s. ISBN 978-80-7408-189-7.



STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnocení pádu z výšky a počítačová simulace. In
Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax dokazovania: Zborník vedeckých
prác. 1.vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 235-248,
13 s. ISBN 978-80-8054-803-2.



STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle
dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi na lokomoci. In Straus Jiří, Bruna
Eduard. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, a. s., 2019. s. 291-318, 28 s. ISBN 978-80-7408-191-0.



TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Název rodinné společnosti ve spojení se jménem rodiny
a možné riziko tohoto spojení. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum –
prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní,
a. s., 2019. s. 123-135, 13 s. ISBN 978-80-7408-189-7.



TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Rodinné firmy v ČR v kontextu jejich
názvu. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: výzkum, výuka,
publikování. 1. vyd. VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 3245, 14 s. ISBN 978-80-7408-188-0.
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TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC. Moderní přístupy interního auditu. In MURA,
L.. Mladí vedci 2019. Bratislava: PVŠ, UJS, SAV, 2019. s. 203-213, 11 s. ISBN 97880-89453-62-7.

Závěrečné práce
3 diplomové práce



KRAMULOVÁ, Eva. Kriminalistická stopa v souvislosti s vyšetřováním příčin vzniku
požáru. Praha, 2019. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí
práce Zdeněk Sadílek.



ZAVORAL, Adam. Identifikace a řízení pozitivních/negativních faktorů ovlivňujících
implementaci podnikového strategického plánu. Praha, 2019. Diplomová práce.
Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Jan Čmolík.



BOSÁK, Jan. Průmysl 4.0 a možnosti jeho implementace do praxe podniků. Praha,
2019. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Radim
Valenčík.
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6. Konference konané s využitím podpory
Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů
Dne 9. června 2019 v sídle VŠFS v Praze proběhl šestý ročník konference pro doktorandy,
tentokrát s názvem Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů.
Konference se zúčastnili doktorandi nejen z VŠFS ale i z dalších vysokých škol a někteří
jejich školitelé. Se svými prezentacemi k příspěvkům vystoupilo 7 doktorandů, celkem
konferenci navštívilo zhruba 30 účastníků.
Z konference byl vydán recenzovaný sborník se 13 příspěvky.
HELÍSEK, Mojmír, ed. Ekonomický a finanční výzkum prezentace výsledků doktorandů:
Recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole
finanční a správní (2019). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019. 145 s.
ISBN 978-80-7408-189-7.
Informace o konferenci (včetně on-line sborníku příspěvků) na
www.vsfs.cz/konferencedoktorandu.
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Finanční trhy 2019 – faktor evropské konkurenceschopnosti
Ve dnech 23. a 24. května 2019 se v prostorách VŠFS v Praze uskutečnil devátý ročník
konference Finanční trhy 2019 s podnázvem Faktor evropské konkurenceschopnosti.
Dvoudenní konference se zúčastnili mnozí odborníci na danou problematiku a ve druhém
a třetím bloku druhého dne vystoupili se svými příspěvky studenti magisterského
a doktorského studijního programu nejen z VŠFS, ale například také z České zemědělské
univerzity, Vysoké školy ekonomické či Ekonomické univerzity v Bratislavě.
Z konference bude vydán sborník, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve
Web of Science.
Informace o konferenci (včetně on-line sborníku příspěvků) na
https://www.vsfs.cz/financnitrhy/.
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