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PŘEDMLUVA  

 

Vážené dámy a pánové,  

 

otevíráte sborník příspěvků, prezentujících vybrané výsledky výzkumných projektů 

pracovníků a doktorandů Vysoké školy finanční a správní, které byly podpořeny Interní 

grantovou agenturou (IGA) VŠFS v akademickém roce 2010-2011. V uvedeném roce šlo 

celkem o devět projektů. Jejich přehled a složení řešitelských týmů naleznete v části „Přehled 

projektů“.  

 

Interní grantová agentura VŠFS slouží k podpoře výzkumu financováním jednak standardních 

projektů, jednak projektů doktorských. V projektech jsou zapojeni jak akademičtí pracovníci, 

tak i studenti a doktorandi VŠFS.  

 

Tento sborník je jednou z možností, jak prezentovat výsledky výzkumu naší univerzity. Od 

publikování tohoto sborníku tudíž očekáváme, že seznámí čtenáře se zaměřením výzkumu na 

Vysoké škole finanční a správní a částečně i s obsahovými výsledky tohoto výzkumu.  

 

V tomto sborníku jsou v každé kapitole jednak přehledy všech výstupů příslušného projektu 

podle závěrečných zpráv, jednak vybrané výstupy podle uvážení jednotlivých řešitelů 

projektů. Sborník proto obsahuje příspěvky v rozmanité podobě. Jsou zde původní, doposud 

nepublikované stati, ale také příspěvky, které zazněly a byly již zveřejněny v různých 

sbornících příspěvků z konferencí, dále prezentace, se kterými vystoupili členové řešitelských 

týmů na konferencích a seminářích, ale také informace o konferenci, pořádané v rámci 

projektu IGA a podobně.  

 

Stejně jako výběr příspěvků také formální podobu zpracování jednotlivých příspěvků jsme 

ponechali na uvážení řešitelů.  

 

Věřím, vážení čtenáři, že Vás určitě některé příspěvky zaujmou a přinesou Vám inspiraci ve 

Vaší badatelské práci.  

 

doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. 

prorektor pro výzkum a vývoj  
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