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ÚVOD 

Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o obecně prospěšných 

společnostech č. 248/1995 Sb. (Zákon o obecně prospěšných společnostech byl zrušen 

k 1.1.2014 Zákonem 89/2012Sb. – Nový občanský zákoník). Dokument hodnotí činnost 

Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. (dále CES 

VŠEM) za kalendářní rok období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.  

 

Centrum ekonomických studií VŠEM je výzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomie 

a managementu, kde jsou koncipovány rovněž pedagogické aktivity pracovníků CES VŠEM. 

CES VŠEM byl zařazen na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria 

(Zákon č.130/2002 Sb.) v roce 2013. CES VŠEM byl založen s vědomím významu 

výzkumné činnosti pro rozvoj vzdělávacích aktivit na mezinárodně srovnatelné odborné 

úrovni. Ve své činnosti vychází CES VŠEM z úlohy výzkumu při posilování růstového 

potenciálu a konkurenceschopnosti. 

 

Pracoviště: 

Organizační zázemí a místo působení Centra ekonomických studií VŠEM:  

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 

Sídlo Centra ekonomických studií VŠEM: Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 

 

1.1 Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

Hlavní obecně prospěšné služby  

a) výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti  

b) řešení výzkumných problémů  

c) výzkum a vývoj v oblasti společenských věd   

 

Vedlejší obecně prospěšné služby  

a) programy profesního a celoživotního vzdělávání  

b) poradenství v oblasti přípravy a realizace projektů ve vztahu k Evropské unii a jiným 

zahraničním zdrojům  

c) poradenství v oblasti přípravy a realizaci projektů ve vztahu k ČR  

d) iniciace a koordinace vzájemné spolupráce a komunikace subjektů působících v oblasti 

vzdělávání, výzkumu a získávání informací, jejímž cílem je ovlivňování schopností 

a procesů přizpůsobený subjektů měnícím se charakteristikám prostředí  

e) zajišťování interdisciplinární spolupráce odborníků v oblasti výuky, výzkumu a praxe  

f) prosazování principů udržitelného rozvoje při koncipování a realizaci regionální, 

hospodářské, ekologické, agrární a sociální politiky  

g) informační služby o problematice strukturální politiky, zejména v souvislosti 

s Evropskou unií  

h) zpracování odborných analýz a posudků 

 

1.2 Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 

Statutárním orgánem CES VŠEM je ředitel. Správní a dozorčí rada CES VŠEM posuzují 

a schvalují programové dokumenty a základní předpisy pro chod CES VŠEM a rozhodují 

o přidělování prostředků CES VŠEM na konkrétní projekty. Běžný chod CES VŠEM 
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a formulaci a realizaci jeho rozvojové koncepce zajišťuje ředitel, jehož poradním orgánem 

je vědecká rada. 

 

Správní rada CES VŠEM 

Doc. Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. předsedkyně správní rady 

PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. 

Ing. Michala Vašíčková  

 

Dozorčí rada CES VŠEM 

Ing. Mgr. Julie Šmejkalová, předsedkyně dozorčí rady 

Bc. Tereza Tóthová  

Ing. Michal Šubrt 

 

Ředitel CES VŠEM 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 
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ČINNOST CES VŠEM 

 

Centrum ekonomických studií VŠEM je výzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomie 

a managementu, kde jsou koncipovány rovněž pedagogické aktivity pracovníků CES VŠEM. 

CES VŠEM bylo zařazeno na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria 

(Zákon č.130/2002 Sb.) v roce 2013. 

 

Hlavní činností CES VŠEM je výzkum a vývoj v oblasti společenských věd, v roce 2019 

nadále organizace pokračovala ve svém poslání vědeckého bádání v daných oblastech 

zájmu a aplikací výzkumných poznatků do výuky bakalářských a magisterských programů 

VŠEM. Níže jsou uvedeny hlavní činnosti. 

 

1.3 Podpora vědy a výzkumu 

1.3.1 Evaluace sociálního dopadu 

Centrum ekonomických studií VŠEM zpracovává evaluaci na míru sociálně inovačním 

projektům. CES VŠEM tvoří evaluační design na míru, včetně definice ukazatelů sociálního 

dopadu, sleduje a vyhodnocuje ve vztahu k očekávanému přínosu definovaného projektu 

a současně provází procesem evaluace od evaluačního plánu přes analýzu výchozího 

a cílového stavu cílové skupiny po závěrečné vyhodnocení sociálního dopadu daného 

projektu a potenciál jeho udržitelnosti. 

 

Role CES VŠEM při evaluaci sociálního dopadu:  

 design a nastavení plánu evaluace 

 analýza výchozího stavu a cílových skupin 

 dohled nad realizací, případné korekce dílčích kroků 

 průběžné sledování plnění indikátorů 

 vyhodnocení dopadu 

 sestavení best practices pro další využití v projektech 

 tvorba průběžných výsledků a zpráv evaluace pro podporu cyklu učení a rozvoje 

 měření finálního dopadu 

 pomoc s rozvojem a škálováním 

 

V roce 2019 CES VŠEM podporoval evaluaci start-upů v rámci Strat-up VŠEM. Dále se CES 

VŠEM zapojil do projektů Evropského sociálního fondu (ESF), Operační program 

zaměstnanost ve výzvě číslo 124, Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní 

spolupráce s názvem Podpora inovačního prostředí se specifickým cílem Zvýšit kvalitu 

a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech 

(viz https://www.esfcr.cz/vyzva-124-opz). V rámci výzvy je CES VŠEM partnerem projektů 

zajišťujících evaluaci sociálního dopadu u projektů Laboratoř Nadace Vodafone 

a Akcelerátor VŠEM. 

 

V roce 2019 CES VŠEM pokračovala v řešení projektu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0; OP 

Zaměstnanost, CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006472, kde je CES VŠEM v roli partnera 

a garanta evaluace. CES VŠEM spolupracuje jako evaluátor projektu a tvůrce hodnotících 

a výzkumných zpráv. Jde o inkubační a akcelerační program, který zvyšuje ekonomický 

a sociální dopad organizací, které vytváří a/nebo škálují sociální inovace s využitím 
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technologií. V rámci projektu vytvoří, pilotně ověří a implementuje program inkubace 

a akcelerace "early-stage" projektů ve třech ročních cyklech, připraví až 25 

podnikatelských subjektů, resp. sociálních byznys strategií, na vstup na trh a provede 

evaluaci dopadu a hodnotových propozic programu. Do Laboratoře vstupují nejčastěji malé 

týmy s nápadem, které během 9 měsíců intenzivní práce s podporou mentorů, konzultantů 

a školitelů vybudují udržitelný sociální podnik.  

Laboratoř provází týmy pod počátečního nápadu, přes formulaci projektového plánu až po 

testování produktu a jeho uvedení na trh – získání pilotních zákazníků a investorů. 

Laboratoř ověřuje zájem trhu a snižuje rizika inovací s ohledem na finanční udržitelnost 

a zvyšuje jejich dopad tak, aby přesáhl hranici tisíce koncových uživatelů, kteří mají 

z inovačního řešení přímý a doložitelný užitek. 

Více na https://www.vsem.cz/laborator-nadace-vodafone-2-0.html nebo 

http://www.laboratornadacevodafone.cz/  

 

 

1.3.2 Grantové soutěže CES VŠEM 

Další významnou činností CES VŠEM je podpora vědy a výzkumu formou vyhlašování 

grantových soutěží určených pro veřejnost. Této aktivitě se CES VŠEM začalo plně věnovat 

v roce 2015, kdy vyhlásilo první dvě veřejné výzvy k podání žádostí základního 

a aplikovaného výzkumu v oblasti Ekonomie a/nebo Management. V roce 2019 probíhalo 

řešení projektů schválených v předchozích letech. Součástí řešení projektů je zveřejňování 

vědeckých výstupů obvyklým způsobem, tj. publikace článků, šíření nových znalostí dalšími 

dostupnými formami, prezentace vědeckých výstupů na konferencích apod. 

 

Granty CES VŠEM představují projekty základního a aplikovaného výzkumu. Jejich cílem 

je podporovat studenty, vědecké pracovníky, podnikatelské subjekty a širokou veřejnost 

v realizaci výzkumných záměrů v oblasti společenských věd. Výzvy k podávání návrhů na 

granty CES VŠEM jsou vyhlašovány formou veřejných soutěží Centrem ekonomických studií 

Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 

 

 

Realizované projekty CES VŠEM v roce 2018 

 Výzkumný projekt GCES0316: Hodnocení kvality výuky 

 Výzkumný projekt GCES1117: Uplatnění absolventů 

 Výzkumný projekt GCES1317: Matematika VŠEM – Diferenciální počet  

 

 

Abstrakt projektu GCES0316: Hodnocení kvality výuky 

Kvalita vzdělávání a celého procesu výuky je prioritním cílem VŠEM. Avšak současné 

konkurenční prostředí vyžaduje kontinuální rozvoj a zlepšování v dané oblasti, a s tím 

související reporting. Z těchto důvodů je nutné přistupovat zodpovědně k evaluaci 

interního hodnocení kvality výuky a studia. Cílem projektu je podat komplexní zprávu 

o stavu kvality výuky a studia na VŠEM a na základě těchto informací následně stanovit 

oblasti pro další rozvoj a zlepšování. Součástí projektu je i průběžná implementace 

jednotlivých návrhů. Cíle bude dosaženo pomocí kvalitativního i kvantitativního sběru dat, 

a to interně v rámci výuky a jejího zabezpečení na VŠEM. Data budou zpracována do 

hodnotících zpráv a dále pak za účelem jejich publikování v odborných/vědeckých 

časopisech. Sběr bude prováděn pomocí dotazníkového šetření po každé výuce (CAWI 

a CAPI), bude využito dat ze současně probíhajícího hodnocení studia (v rámci SIS) a to 

https://www.vsem.cz/laborator-nadace-vodafone-2-0.html
http://www.laboratornadacevodafone.cz/
https://www.cesvsem.cz/rozvoj-kvality-vyuky-na-vsem.html
https://www.cesvsem.cz/rozvoj-kvality-vyuky-na-vsem.html
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vše bude doplněno o kvalitativní výzkum zaměřený jak na studenty, tak na vyučující 

(rozhovory, focus groups). Projekt se zaměří také na hodnocení prvků elektronické formy 

výuky, její efektivitu, implementaci a přijetí oběma stranami – vyučujícími i studenty. 

Výsledky pomohou k řešení stávající situace a nastavení vhodného systému či k plánu 

akceptace a zvýšení využití elektronické formy výuky. 

 

 

 

Abstrakt projektu GCES1117: Uplatnění a zkušenosti absolventů VŠEM  

Cílem projetu je identifikace míry uplatnitelnosti, oblasti a způsoby uplatnění absolventů 

VŠEM. Projekt se zaměřuje na výzkum absolventů po ukončení studia v následujících 

oblastech: (1) uplatnění v absolvovanému oboru/programu v porovnání s odklonem od 

studované oblasti, (2) míra využití získaných znalostí, dovedností, schopností 

v zaměstnání, (3) požadavky trhu na absolventy, (4) zhodnocení kompetencí nutných pro 

výkon povolání ve studovaném oboru/programu (srovnání získaných vs. požadovaných). 

K naplnění cílů projektu bude využito několika dílčích dotazníkových šetření a rozhovory 

s absolventy Vysoké školy ekonomie a managementu. Projekt se dále zaměřuje ve 

spolupráci s absolventy na vytvoření sítě organizací ochotných spolupracovat s Vysokou 

školou ekonomie a managementu v oblasti zpracování SP, BP a v možnosti poskytování 

pozic pro stáže, praxe či pozic juniorských pro studenty a absolventy VŠEM. Výstupy 

projektu jsou kromě publikačních výstupů a zpráv zejména revize studijních plánů 

a doporučení pro doplnění kompetencí, znalostí a dovedností nutných pro uplatnění na trhu 

práce. 

 

 

 

Abstrakt projektu GCES1317: Matematika VŠEM – Diferenciální počet  

Strategickým cílem rozvojového projektu je podpořit zájem studentů o matematickou 

analýzu a její praktické aplikace v ekonomii (např. při hledání optimálních řešení, ve 

financích atd.) s použitím zkušeností a výsledků projektů OPPA Matematika VŠEM, IGA 

VŠEM Finanční matematika VŠEM, CES VŠEM Matematika VŠEM – Lineární algebra. 

Všechny výstupy se řídí základní osnovou: (1) Limita posloupnosti (užití posloupností ve 

finanční matematice) a nekonečné řady (součet, kritéria konvergence, mocninné řady). (2) 

Elementární funkce a funkce používané v ekonomii (nabídková a poptávková funkce, 

nákladová funkce, funkce tržeb, logistické funkce). (3) Spojitost a limita funkce, lokální 

a globální extrémy funkce (limity základních funkcí v krajních bodech def. oboru, věta 

o spojitosti elementárních funkcí, limity logistických funkcí, Bolzanova věta, 

Weierstrassova věta). (4) Derivace funkce. (5) Derivace vyšších řádů, l’Hospitalovo 

pravidlo. (6) Věty o střední hodnotě. (7) Lokální extrémy a význam 1. derivace pro průběh 

funkce (maximální intervaly monotónie i lokální extrémy elementárních funkcí). (8) 

Význam druhé derivace pro průběh funkce. (9) Průběh funkce. (10) Ekonomické aplikace 

(např. elasticita funkce). (11) Taylorův polynom a jeho užití ve financích. (12) Taylorova 

řada.   
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Dny Vědy 

V rámci Dnů vědy jsou představeny rozvojové a výzkumné projekty aktuálně realizované 

na Vysoké škole ekonomie a managementu a Centru ekonomických studií VŠEM. 

Zájemcům budou ukázány přístupy k řešení projektů, zákulisní informace a ukázky práce 

s daty a výsledky. 

 

1.4 Publikační činnost 

1.4.1 Ekonomické listy VŠEM 

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra 

ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické listy 

VŠEM (vydáván od 31.5.2010). 

 

Poslání Ekonomických listů VŠEM 

Ekonomické listy jsou elektronicky šířený recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je 

přinášet statě a analytické studie z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, 

podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, lidských zdrojů a regionálního 

a sociálního rozvoje. 

 

V časopise jsou publikovány původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, dále 

pak zprávy z vědeckého života a recenze. Původní vědecké a přehledové stati, které 

procházejí anonymním řízením, jsou publikovány v rubrice Recenzované odborné stati. 

Ostatní odborná sdělení jsou zařazována do dalších rubrik časopisu. Příspěvky je možné 

předkládat v českém, slovenském a anglickém jazyce. 

 

Ekonomické listy jsou od roku 2013 zveřejňovány v databázi EBSCO Publishing, která 

zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází ekonomických plnotextových 

časopisů, magazínů a dalších zdrojů. 

 

Časopis vychází v on-line verzi v režimu Open Access z důvodu zajištění distribuce mezi 

širokou odbornou veřejnost a aplikační sféru. 

 

Složení Redakční rady Ekonomických listů 

Dr. Adam Drab, Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Prof. 

Ing. Christiana Kliková, CSc., Ing. Václav Klusoň, DrSc., Doc. Ing. Šárka Laboutková, 

Ph.D., Ing. Renáta Madzinová, Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ph. D., Doc. Ing. Ladislav 

Průša, CSc., Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., Ing. Miroslav 

Špaček, Ph.D., MBA, Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Ing. Bořek Vašíček, Ph.D., Ing. Josef 

Vlášek, Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D., Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Doc. Ing. Norbert Žid, 

CSc. 

 

Periodicita vydávání časopisu: 2 x ročně 
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Přehled vydání za rok 2019 

 

 

Vydání 02/ročník 2019:  

Puhlík, P., Linhart, Z.: Atributy marketing událostí;  

Sirůček, P., Džbánková, Z.: Národohospodář F. L. Rieger 

 

 

Vydání 01/ročník 2019:  

Ježková Petrů, G.: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců - kategorizace organizací podle 

používaných vzdělávacích metod;  

Dobrylovský, J.: Nejdelší ekonomické cykly;  

Coufal, J., Brezina, P.: Bernard Bolzano and Theory of Probability 

 

1.4.2 Konkurenční schopnost České republiky 

Odborná publikace Konkurenční schopnost České republiky je výstupem Centra 

ekonomických studií VŠEM a Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. CES VŠEM 

vydalo již sedm publikací věnovaných vývoji konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním 

srovnání a analýze rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Publikace shrnuje 

klíčové oblasti charakterizující vývoj České republiky promítnuté do kvantitativních 

ukazatelů. Publikace se soustředí na prezentaci statistických ukazatelů sledovaných 

v časových řadách, které ilustrují daný tematický okruh. 

 

Cílem publikace je na základě komplexní analýzy zdrojů a výsledků konkurenční schopnosti 

České republiky identifikace souvisejících hospodářskopolitických implikací. Výsledky 

uvedené v jednotlivých kapitolách jsou využitelné pro podporu současné znalostně 

založené ekonomiky. 

 

1.5 Vědecká činnost 

1.5.1 Podnikové inovace 

CES VŠEM ve spolupráci s CENTRE FOR INNOVATION STUDIES (CIS), které je od roku 

2011 členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe. V jeho 

rámci probíhá od roku 1993 v dvouletých cyklech pravidelné šetření zpracovatelského 

průmyslu, a to zejména kvality řízení výroby, rozvoje lidských zdrojů, výzkumu, vývoje 

a inovací, energetické náročnosti a dalších hledisek. Mezinárodní konsorcium v roce 2012 

zahrnuje 16 zemí, včetně několika mimoevropských, jeho záběr se tedy oproti původnímu 

názvu postupně rozšířil. 

1.5.2 Sociální inovace 

V rámci projektu MPSV Evaluace implementace principu inovativnosti v OP Lidské zdroje 

a zaměstnanost (CZ 1.04/6.1.00/09.00016) jsou hodnoceny inovační charakteristiky 

podpory Evropského sociálního fondu v České republice, včetně mezinárodní ho srovnání, 

a obecněji dosavadní vývoj a perspektivy sociálních inovací – jejich pojetí a praktických 

zkušeností při realizaci. Příjemcem projektu je společnost Navreme Boheme. 
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1.5.3 Evaluace inovačního systému 

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) se sídlem v Ženevě je jedna z pěti 

regionálních komisí OSN, zahrnuje 56 členských zemí. Divize Hospodářské spolupráce 

a integrace je zaměřena na podporu politického, finančního a regulačního rámce pro 

hospodářský růst, inovační rozvoj a znalostně založenou konkurenceschopnost s důrazem 

na tranzitivní ekonomiky, zejména země SNS. Mezinárodní odborné aktivity divize jsou 

realizovány expertním týmem pro politiky inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti 

(TOS-ICP), kteří s UNECE dlouhodobě spolupracují (jeho čtyřletý mandát byl obnoven 

s působností od roku 2011). Anna Kadeřábková je členem TOS-ICP od vzniku v roce 2007 

a podílí se na všech jeho aktivitách. 
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ CES VŠEM V ROCE 2019 

 

A. Rozvaha k 31.12.2019 

B. Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2019 

C. Příloha k účetní uzávěrce 
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ZÁVĚR 

Hlavní činností CES VŠEM je výzkum a vývoj v oblasti společenských věd. V roce 2019 

došlo k významnému rozvoji činností CES VŠEM v oblasti podpory vědy a výzkumu formou 

evaluace sociálních impaktů a řešení grantů. Podpora CES VŠEM je určena pro projekty 

základního a/nebo aplikovaného výzkumu v oblastech Ekonomie a Management.  

 

CES VŠEM dále pokračovala ve svém poslání vědeckého bádání v daných oblastech zájmu 

a aplikací výzkumných poznatků do výuky bakalářských a magisterských programů VŠEM.  

 

CES VŠEM vyvíjí snahy ke zvýšení počtu realizovaných grantů, projektů i počtu bodovaných 

výzkumných výstupů dle platné metodiky posuzování výsledků výzkumu a vývoje. CES 

CŠEM se řadí mezi malá vysoce kvalitní centra výzkumu s cílem personalizace a excelence 

úzce zaměřeného výzkumu. Snahou CES VŠEM do budoucna je rozšiřování spolupráce 

s dalšími projekty a organizacemi zaměřenými na výzkum v oblasti sociálních věd 

a směřování k tvorbě nových výzkumných záměrů v rámci fondů a operačních programů 

Evropské unie.  


