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ÚVOD

Úvod
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (SVV), kterou obdržela Vysoká škola
finanční a správní, o. p. s. na rok 2014, významně přispěla k rozvoji výzkumné aktivity
studentů navazujícího magisterského studia a studentů doktorského studia.
V souladu s instrukcí prorektora pro výzkum a vývoj o pravidlech poskytování této podpory
bylo v rámci interní grantové soutěže podpořeno celkem 13 projektů. V projektech bylo
zapojeno celkem 23 akademických pracovníků, 22 magisterských studentů (z nichž 4
vystoupili z řešitelského týmu předčasně) a 14 doktorandů (z nichž 2 ukončili práci na
projektu předčasně). Snížení počtu studentů nemělo vliv na způsobilost příslušných projektů.
Výsledkem těchto výzkumných projektů je řada zejména publikovaných výstupů, které jsou
blíže specifikovány v této zprávě. Účelová podpora také přispěla k organizaci několika
konferencí resp. studentských sekcí těchto konferencí, na kterých měli studenti možnost
prezentovat výsledky svého výzkumu a získat zkušenosti s odbornými diskusemi. Podpora
umožnila dále účast na řadě konferencí, konaných mimo VŠFS, jak domácích, tak
i zahraničních. Výzkum v rámci SVV měl svůj přínos také při zpracování diplomových
a disertačních prací studentů.
Účelová podpora na SVV stimulovala publikační činnost, vedla k získání zkušeností
s tvorbou projektů a s týmovou prací ve výzkumu, posílila mezinárodní mobilitu. Tím splnila
svůj cíl.

v.r.
…………………………………..
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
prorektor pro výzkum a vývoj
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VÝKAZ O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA SVV V ROCE 2013

Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2014
Vysoká škola

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

1. Z D R O J E
Podpora na specifický vysokoškolský
výzkum poskytnutá v r. 2014 (SVV)

(Kč)
1 307 000,00

Prostředky ve fondu účelově určených
prostředků k 1. 1. 2014 (FÚUP)

0,00

Zdroje celkem

1 307 000,00

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 2013
z FÚUP
Položka
Kč
%
Kč
Studentské projekty
1 177 020,00
90,06
0,00
Studentské vědecké konference
99 980,00
7,65
0,00
Organizace studentské grantové soutěže
30 000,00
2,30
0,00
Celkem

1 307 000,00

100,00

3. P Ř E V O D D O F Ú U P A V R A T K A (Kč)
Z podpory SVV 2014
Kč
převedeno do FÚUP
0,00
vráceno poskytovateli
0,00
4. S T A V F Ú U P (Kč)
Nečerpané prostředky z předchozích let
Převedeno v r. 2014
Stav k 31. 12. 2014

0,00

%
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Vypracoval/a:
Jméno:
Pracovní zařazení:
Telefon:
E-mail:
Podpis:

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

prorektor pro výzkum a vývoj
210 088 859
mojmir.helisek@vsfs.cz
v.r.
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PRAVIDLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PLATNÁ PRO ROK 2013

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj
č. 1_2010/2011
Pravidla poskytování podpory z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum
Den vydání:
Den účinnosti:
Zpracovalo:
Schválila:
Rozdělovník:

25. 11. 2010
25. 11. 2010
Oddělení výzkumu a vývoje
rektorka
kvestorka, děkani, vedoucí kateder, akademičtí pracovníci VŠFS, oddělení
výzkumu a vývoje
Čl. 1: Obecná ustanovení

Tato instrukce stanoví zásady pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský
výzkum na Vysoké škole finanční a správní o.p.s. v souladu se zákonem 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. Účelová finanční podpora je poskytována na základě
výsledků interní grantové soutěže.
Čl. 2: Oprávnění řešitelé (žadatelé)
Řešitelem studentského projektu může být student doktorského studijního programu nebo
akademický pracovník VŠFS. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti
doktorského nebo magisterského studijního programu VŠFS nebo akademičtí, vědečtí,
výzkumní nebo vývojoví pracovníci VŠFS. V případě studentského projektu, jehož řešitelem
je student doktorského studijního programu VŠFS, musí být vždy členem řešitelského týmu
školitel řešitele. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v
řešitelském týmu musí být alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu,
Čl. 3: Doba řešení a čerpání podpory
Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky. V případě, že řešitelem projektu je student
doktorského studijního programu, musí být jeho řešení ukončeno v rámci standardní doby
studia.
Podpora studentského projektu pro jeden kalendářní rok může činit nejvýše 3 000 000 Kč.
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,
musí činit více než 60 %.
Čl. 4: Náležitosti předkládaných návrhů projektů
Žádost o podporu z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum musí mít charakter
uceleného, propracovaného projektu s jasně definovaným cílem, kontrolovaným výstupem a
se strukturovaným a zdůvodněným návrhem nákladů s řešením projektu spojených (formulář
žádosti viz příloha; doporučený rozsah části "Popis a zdůvodnění projektu" je 3-6 stran).
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Čl. 5: Termíny podání a průběh vyhodnocení projektů
Termín pro podání žádosti je 31. ledna daného kalendářního roku, o přidělení prostředků
projektům bude (na základě žádosti, případně pohovoru) rozhodnuto do konce února téhož
roku, pokud harmonogram vyhlášený prorektorem pro výzkum a vývoj do konce
předcházejícího kalendářního roku nestanoví jinak. Žádosti opatřené vyjádřením vedoucího
příslušné katedry a děkana se předkládají na oddělení výzkumu a vývoje (OVV). O jejich
schválení rozhoduje na základě doporučení prorektora pro výzkum a vývoj rektorka.
Čl. 6: Průběh Řešení Projektu
Do 31. července příslušného roku řešení předkládá řešitel projektu na OVV průběžnou
zprávu o probíhajících aktivitách a o čerpání finančních prostředků. Do 15. prosince
předkládá řešitel závěrečnou zprávu (u víceletých projektů zprávu průběžnou) o
realizovaných aktivitách a dosažených výsledcích a také podrobný komentář k čerpání
přidělených finančních prostředků. Zprávy se odevzdávají v papírové i elektronické formě.
Čl. 7: Čerpání finančních prostředků
Prostředky na osobní náklady budou vyplaceny na základě schválené průběžné a závěrečné
zprávy. Ostatní náklady spojené s řešením projektu budou hrazeny průběžně na základě
předložených faktur, resp. propláceny oproti účetním dokladům. Veškeré účetní doklady se
předkládají na OVV do 25. dne v měsíci. OVV zprostředkuje bezhotovostní refundaci
vynaložených nákladů řešitelům.
Čl. 8: Závěrečná ustanovení
Rozhodovat o záležitostech spojených s poskytováním podpory z prostředků na specifický
vysokoškolský výzkum zde neuvedených je v kompetenci rektorky.
Instrukce nabývá platnosti a účinnosti 25. 11. 2010

V Praze dne 10. 11. 2010
v.r.
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
prorektor pro výzkum a vývoj

Pravidla studentské grantové soutěže jsou k dispozici na http://www.vsfs.cz/?id=1440specificky-vs-vyzkum.
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SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PODPORY SVV

Seznam studentských projektů financovaných z podpory SVV v r. 2014
Počet členů
řešitelského týmu
Číslo

Název

Řešitel
celkem

1

Kryptoměny – výzva pro
budoucnost?

2

Ing. Herbert Heissler
(DSP)

z toho
počet
studentů

Způsobilé náklady studentského projektu
Datum
zahájení a
ukončení
projektu

Osobní náklady
celkem

z toho
stipendia
studentů

Ostatní

Rozpočet
celkem

6

3

1.3.201428.2.2015

64 700

39 000

32 196

96 896

Kognitivní formování postojů v
doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
interkulturní komunikaci na
českých vysokých školách

3

2

1.3.201428.2.2015

58 000

35 500

51 095

109 095

3

Národní specifika a aplikace
IFRS v účetní praxi

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

3

2

1.3.201428.2.2015

48 000

29 500

17 075

65 075

4

Daň z přidané hodnoty a
zdanění finančního sektoru

Ing. Yvona Legierská
(DSP)

2

1

1.3.201428.2.2015

25 000

15 000

31 959

56 959

5

Zavedení eura v ČR - postup v
Ing. Roman Mentlík (DSP)
přípravách vs. změna závazku

2

1

1.3.201428.2.2015

55 000

33 250

64 875

119 875

6

Analýza kvalitativního vývoje
firem ve znalostní společnosti

4

2

1.3.201428.2.2015

56 000

34 500

42 576

98 576

7

Regulace infrastruktury
doc. Ing. Vladislav Pavlát,
finančních trhů - její cíle,
CSc.
možnosti a potenciální dopady

4

2

1.3.201428.2.2015

47 000

29 000

21 953

68 953

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.
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8

Moderné nástroje
marketingovej komunikácie na
Ing. Naděžda Petrů
internete a ich vnímanie
českými internetovými
užívateľmi

9

Proměny ústavního a
politického systému ČR

10

2

1

1.3.201428.2.2015

39 000

24 000

21 893

60 893

PhDr. Mgr. Jan Šmíd,
Ph.D.

4

2

1.3.201428.2.2015

58 000

36 000

32 454

90 454

Specifický výzkum úvěrového
rizika v oblasti hypotečních
úvěrů v ČR

Ing. Jaroslav Tichý (DSP)

4

2

1.3.201428.2.2015

24 000

16 000

17 208

41 208

11

Analýza institucionální
podpory socio-ekonomického
rozvoje venkova

Ing. Zuzana Khendriche
Trhlínová, Ph.D.

4

2

1.3.201428.2.2015

57 000

34 500

26 432

83 432

12

Reformy systémů sociálního
investování a sociálního
pojištění, problematika jejich
přípravy a realizace

doc. Radim Valenčík, CSc.

14

10

1.3.201428.2.2015

168 001

101 000

117 603

285 604

13

Monitoring biologické zpětné
vazby a její aplikace v oblasti
marketingu

Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

8

5

1.3.201331.12.2014

8

0

0

0

0

VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

Výsledky studentských projektů
specifického vysokoškolského výzkumu za r. 2014 a 2015
V r. 2014 byly do RIV předány údaje o následujících výsledcích výzkumu:
1) Články v seriálových publikacích
-

3 články v recenzovaných časopisech v ČR

-

3 články v odborných časopisech v ČR

-

5 článků v zahraničních neimpaktovaných časopisech

2) Příspěvky ve sbornících z konferencí
-

39 příspěvků z konferencí v ČR

-

5 příspěvků na konferencích na univerzitách v SR

-

1 další příspěvek v zahraničí (Polsko)

3) Další výstupy
- 1 software – modul pro sledování odpracovaného času

V r. 2015 budou do RIV předány údaje o následujících výsledcích výzkumu:
1) Odborné knihy
-

4 odborné knihy (v tisku)

-

1 kapitola v odborné knize

2) Články v seriálových publikacích
-

1 článek v impaktovaném časopise (Politická ekonomie)

-

3 články v časopise evidovaném v databázi SCOPUS (z toho 1 v recenzním řízení)

-

2 články v časopise evidovaném v databázi ERIH (z toho 1 v tisku, 1 v recenzním
řízení)

-

5 článků v recenzovaných časopisech v ČR (z toho 1 v recenzním řízení)

-

8 článků v zahraničních recenzovaných časopisech (z toho 1 v tisku)

-

4 články v odborném časopise v ČR (z toho 1 v tisku)

2) Příspěvky ve sbornících z konferencí
-

44 příspěvků z konferencí v ČR (z toho 9 bylo zasláno k indexování do databáze
Thomson Reuters)

-

10 příspěvků na konferencích na univerzitách v SR (z toho 3 byly zaslány
k indexování do databáze Thomson Reuters, 2 příspěvky jsou v tisku)

-

5 příspěvků v zahraničí (Švýcarsko, Německo, Rusko)

-

2 publikované abstrakty ve sborníku abstraktů z konference
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Počty diplomových a disertačních prací, které vznikly s využitím podpory
a excelence dosažené s využitím podpory
Výzkum v rámci projektů SVŠ přispěl k tvorbě:
1) 18 diplomových prací
2) 12 doktorských disertačních prací

Vědecké konference konané s využitím podpory
 Druhý ročník konference doktorandů „Výsledky ekonomického výzkumu“, konaný na
Vysoké škole finanční a správní dne 10. 12. 2014. Z konference je vydán sborník s 19
příspěvky. ISBN 978-80-7408-107-1.
Program konference je přiložen.
Informace na www:
http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/
http://www.vsfs.cz/?id=1440-specificky-vs-vyzkum
 17. ročník mezinárodní vědecké konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“.
V rámci pracovní části konference, která se konala na Vysoké škole finanční a správní 5.
12. 2014, probíhala samostatná magisterská a doktorská sekce. Z konference byl vydán
sborník příspěvků, obsahující také příspěvky studentů. ISBN 978-80-7408-105-7.
Program konference je přiložen.
Informace na www: http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2174-pracovni-cast

 mezinárodní vědecká konference „Controlling v MSP (malých a středních podnicích) –
nejen o číslech“, která se konala na Vysoké škole finanční a správní 25. 4. 2014. Na
konferenci probíhala také samostatné studentská sekce. Z této konference byl vydán
sborník příspěvků obsahující rovněž příspěvky studentů. ISBN 978-80-7408-086-9.
Program konference je přiložen.
Informace na www: http://www.vsfs.cz/controlling/

Přílohy: Programy tří konferencí
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PŘÍLOHA - VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

11

PŘÍLOHA - VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

12

PŘÍLOHA - VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

13

PŘÍLOHA - VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

14

PŘÍLOHA - VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

15

PŘÍLOHA - VĚDECKÉ KONFERENCE KONANÉ S VYUŽITÍM PODPORY

16

