
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
9. Program na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek školy 
založených na důsledné SWOT analýze předchozího vývoje a současného stavu školy 

Podprogram: Podpora profesorských a habilitačních řízení 

Název projektu:   

Podpora kvalifikačního růstu 
 

Období řešení projektu: Od:1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 700 700  

Čerpáno 700 700  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc. Květa Lašová 

Podpis:   

Fakulta/Součást rektorát rektorát 

Adresa/Web: 
Vysoká škola ekonomická v Praze,  
nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3, 
www.vse.cz 

Vysoká škola ekonomická v Praze,  
nám. W. Churchilla 4, 130 67  Praha 3, 
www.vse.cz 

Telefon: 224 095 759 224 095 759 

E-mail: hronova@vse.cz lasova@vse.cz 

 

Jméno rektora: 
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 
 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

 Fakulta financí a účetnictví 
 

Příprava habilitačního řízení: 
Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. (rozpočet: cestovné 30 000 Kč, studijní volno 70 000 Kč, 
prostředky vyčerpány v souladu s rozpočtem, splnění cílů: zahájení habilitačního řízení Vědeckou 
radou  FFÚ dne 2.12. 2009 v oboru Účetnictví a finanční řízení) 
 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (rozpočet: cestovné 30 000 Kč, studijní volno 70 000 Kč, prostředky 
vyčerpány v souladu s rozpočtem, splnění cílů: zahájení habilitačního řízení Vědeckou radou FFÚ 
dne 2.12. 2009 v oboru  Finance) 
 
Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (rozpočet: cestovné 30 000 Kč, studijní volno 70 000 Kč, 
prostředky vyčerpány v souladu s rozpočtem, splnění cílů: zahájení habilitačního řízení Vědeckou 
radou FFÚ dne 2.12. 2009 v oboru  Finance) 

 
Fakulta podnikohospodářská 
 

Daniela Pauknerová (KPSŘ) rozpočet: cestovné 70 000 Kč, studijní volno 20 000 Kč, materiály 
10 000 Kč 
Zuzana Džbánková(KMIE) rozpočet: cestovné 5 000 Kč, studijní volno 70 000 Kč, materiály 
25 000 Kč 
Lenka Švecová(KM) rozpočet: cestovné 50 000 Kč, studijní volno 50 000 Kč. 
Splnění cílů: finanční prostředky byly využity pro přípravu zahájení habilitačního řízení. Ve všech 
třech případech se předpokládá splnění kritérií a podání žádosti v průběhu roku 2010. 

 
Národohospodářská fakulta 

Příprava habilitačního řízení: 

Ing. Dagmar Brožová, CSc. 

Rozpočet: 

Původní rozpočet: 

-    mzdové prostředky   70.000 Kč 

-    cestovné    30.000 Kč 

Nový rozpočet: 

- mzdové prostředky   70.000 Kč 

- materiál                  30.000 Kč 

Čerpání finančních prostředků proběhlo na základě schválené žádosti o přesun finančních 

prostředků z položky cestovné do položky materiál – byla zakoupena relevantní domácí a 

zahraniční literatura. 
Splnění cílů: habilitační přednáška proběhne na zasedání Vědecké rady Národohospodářské 
fakulty VŠE dne 13. ledna 2010. 

 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 

 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1 Ing. Dagmar Brožová 

Čerpání finančních prostředků proběhlo na 
základě žádosti o přesun finančních prostředků 
z položky cestovné do položky materiál – 
30 000 Kč. Prostředky na cestovné se nepodařilo 
vyčerpat, proto byla zakoupeny studijní 
materiály. 

2   

3   



Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 

vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 

 


