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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. 

  
Hlavním cílem rozvojového projektu byla podpora odborného rozvoje čtyř studentů doktorského 
stupně a jednoho mladého akademického pracovníka s důrazem na vyšší míru internacionalizace 
jejich akademické činnosti a přístupu k zahraničním vědeckým informačním zdrojům v podobě 
odborných časopisů a literatury. Konkrétně byly v tomto rámci vymezeny tři cíle: 

1) naplnění podmínek pro absolvování doktorského studia v oblasti prezentace výsledků 
vlastního výzkumu na významné mezinárodní konferenci (plánováno pro čtyři členy 
realizačního týmu); 

2) naplnění podmínek pro absolvování doktorského studia v oblasti publikování výsledků 
výzkumu, jež budou zapracovány do disertačních prací čtyř členů realizačního týmu; 

3) získání a zpracování primárních empirických dat v rámci zahraničních pobytů či stáží 
s cílem konzultovat otázky výzkumu, jehož výsledky budou publikovány jak v disertačních 
pracích (nebo výhledově habilitačních pracích), tak i v odborných statích. 
 

Charakter a naplnění cílů se odvíjelo od stupně zpracování disertačních prací a fáze výzkumných 
prací jednotlivých členů realizačního týmu. Zatímco Ing. Pavel Hnát, Ph.D. byl v době realizace 
rozvojového projektu již čerstvým absolventem doktorského studia, svůj výzkum v té době tedy dále 
rozvíjel na základě výsledků prezentovaných ve své disertační práci, a Ing. Josef Bič svoji disertační 
práci dokončoval, tak Ing. Radek Čajka, Mgr. Ing. Jan Němec a Ing. Petr Vymětal mají dle plánu 
doktorského studia své disertace obhajovat až v časovém horizontu cca příštích dvou let, což 
předurčuje i charakter a fázi jejich akademické práce (důraz na sběr dat, metodologické a teoretické 
vymezení jimi zkoumaných problémů). Projekt byl realizován pod dohledem prof. Ing. Evy 
Cihelkové, CSc., proděkanky FMV pro vědu a doktorské studium (koordinátor). 
 
Cíle rozvojového projektu se na tomto základě podařilo konkrétně naplnit takto: 

ad 1)  Účast čtyř členů týmu na mezinárodních konferencích a workshopech konaných 
v zahraničí: Ing. J. Bič, Ph.D. – SGIR 7th Pan-European International Relations 
Conference: Politics in Hard Times: International Responses to the Financial Crisis, 
Stockholm, Švédsko (organizátor: The Swedish Institute of International Affairs) – 
příspěvek na téma „Economic Governance in the EU and Context of the Economic and 
Financial Crisis“); Ing. P. Hnát, Ph.D. – SGIR 7th Pan-European International Relations 
Conference: Politics in Hard Times: International Responses to the Financial Crisis, 
Stockholm, Švédsko (organizátor: The Swedish Institute of International Affairs) – 
příspěvek na téma „Global Imbalances and Their Impact on Global Economic 
Governance (Case of IMF); Ing. R. Čajka – 20th International Conference – 
International Trade and Finance Association, Las Vegas, Nevada, USA (organizátor: 
International Trade and Finance Association – Ohio University) – příspěvek na téma: 
„Single European Currency Experience of New Member States of the European Union – 
Problem of Nominal and Real Convergence“; Mgr. Ing. J. Němec – IX. Workshop of 
Parliamentary Scholars and Parliamentarians, Wroxton College, Oxfordshire, Velká 
Británie (organizátor: The Centre for Legislative Studies, University of Hull, Wroxton 
College of Fairleigh Dickinson University, Inter-Parlimanetary Union, The Research 
Committee of Legislative Specialists of the International Political Science Association) – 
příspěvek na téma: „Interim Governments and Control Function of Parliaments: the 
Czech case“. Vzhledem k části ušetřených prostředků v položce cestovného byla uhrazena 
v roce 2010 také letenka na mezinárodní konferenci „86th Annual Conference - Western 
Economic Association International“, jež se bude konat v červnu 2011. Ing. R. Čajkovi 
byl přijat příspěvek, který bude prezentovat na téma „Euro on Crossroads - Towards 
Future Success or Failure of Economic Integration in Europe“. 

ad 2) Všech pět zapojených členů realizačního týmu v roce 2010 publikovalo výsledky svého 
výzkumu v souladu s vymezenými činnostmi (i tematickým zaměřením) rozvojového 
projektu. Ing. Bič, Ph.D., Ing. Hnát, Ph.D. a Ing. Čajka publikovali kromě zveřejněného 
příspěvků on-line na stránkách konference (http://stockholm.sgir.eu, resp. 
http://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article= 1170&context=itfa) rovněž 
články v recenzovaných časopisech (BIČ, Josef. Economic Governance of the EU in the 
View of the Impacts of the Current Financial and Economic Crisis. Studia commercialia 
Bratislavensia, 2010, roč. 3, č. 11, s. 335–350. ISSN 1337-7493; HNÁT, Pavel; 
JIRÁNKOVÁ, Martina. Vliv současné ekonomické krize na institucionální uspořádání 
světové ekonomiky. Acta Oeconomica Pragensia, 2010, č. 5, ISSN 0572-3043; ČAJKA, 
Radek. Single European Currency Experience of New Member States of the European 
Union – Problem of Nominal and Real Convergence. Global Economy Journal. Berkeley 
electronic press (v recenzním řízení); ČAJKA, Radek, GAJDUŠKOVÁ, Kateřina, 
BOLOTOV, Ilya. The Economic Balance of the Czech Republic and Slovakia during the 
Economic Crisis – Pros and Cons of a Single European Currency. Prague economic 
papers (v recenzním řízení)). V souvislosti s plněním kritérií pro zahájení habilitačního 
řízení i díky kontaktům získaným na mezinárodní konferenci připravují J. Bič a P. Hnát 
vědecké články (na téma udržitelnosti evropské hospodářské governance a globálních 
nerovnováh), které by měly být publikovány v recenzovaném časopise v zahraničí. J. Bič 
rovněž v roce 2010 dokončil a úspěšně obhájil disertační práci na téma: 

http://stockholm.sgir.eu/
http://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-sfx.php?krestni=Josef&prijmeni=BI%C8&katedra=KSE
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„Konkurenceschopnost jako základ ekonomické governance v Evropské unii“. J Němec 
na základě příspěvku prezentovaného na mezinárodním workshopu „IX. Workshop of 
Parliamentary Scholars and Parliamentarians“ dokončil odborný článek „NĚMEC, Jan. 
Interim Governments and Control Function of Parliaments: the Czech Case“, který bude 
zaslán do redakce Politologického časopisu k recenznímu řízení. J. Němec je rovněž 
spoluautorem monografie Komparace politických systémů. Politické systémy Latinské 
Ameriky, která je v současné době v tisku Nakladatelství Oeconomica. Ing. Vymětal byl 
členem autorského kolektivu, který mapoval problematiku vymezení a regulace lobbingu. 
Výsledkem jejich výzkumu je odborná kniha MÜLLER, Karel B., aj. Lobbing v 
moderních demokraciích. Praha : Grada Publishing, 2010. 256 s. ISBN 978-80-247-3165-0, 
v níž má významný autorský podíl (3 kapitoly zaměřené na teoretické a praktické 
vymezení lobbingu). 

ad 3) Mimo konzultace a odborné diskuse vedené a realizované v rámci účasti na 
mezinárodních konferencích a workshopech (viz bod ad 2)) byl plánován výzkumný 
pobyt v USA (obě komory Kongresu) a v Kanadě (obě komory Parlamentu), vč. 
konzultací se zástupci lobbistických organizací na téma lobbingu. Bohužel tato zahraniční 
cesta nebyla realizována z důvodu s překrytím termínu pro dokončení a odevzdání 
rukopisu odborné knihy do Nakladatelství Grada a následného zapracování připomínek 
recenzentů. Otázky zaměřené na regulační přístupy k lobbingu v USA a Kanadě bude 
autor zkoumat v odděleném výzkumu v následujících letech. Základem jeho výzkumu 
bude část zpracovaná v již zmíněné monografii. Z prostředků určených na tuto cestu byla 
uhrazena zahraniční cesta do Sao Paola v Brazílii, kde je pořádán metodologický kurz 
zaměřený na kvalitativní analýzu aplikovanou v oboru politologie „IPSA 2nd Annual 
Summer School – Concepts, Methods, and Techniques in Political Science“ (organizátor: 
International Political Science Association). V roce 2010 byl rovněž J. Němcem realizován 
studijní pobyt na Universität Bamberg v Německu „ECPR Summer School on 
Parliaments“ zaměřené na metodologii výzkumu v oblasti legislativních studií jako 
podoboru politologie. 

 
Celkově lze konstatovat, že prostřednictvím rozvojového projektu bylo možné podpořit další 
odborný rozvoj mladých pracovníků v podobě získání nových kontaktů pro posílení mezinárodní 
vědecké spolupráce (účastí na studijních stážích, mezinárodních workshopech a konferencích), 
vylepšení vědeckého zázemí (díky nákupu prestižní odborné zahraniční literatury), prezentací, 
diskusí a obhajobou průběžných výsledků výzkumu v odborné akademické komunitě na mezinárodní 
úrovni, získáním nových znalostí a inspirací pro další tvůrčí akademickou činnost. Na tyto aspekty 
jsou mj. zaměřeny vybrané priority Dlouhodobého záměru MŠMT ČR i Vysoké školy ekonomické 
v Praze (v rámci bodů Internacionalizace a Kvality a excelence akademických činností) vymezené 
pro období, v němž byl rozvojový projekt realizován. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 Kontrolovatelné výstupy pro tento rozvojový projekt byly definovány ve struktuře tří druhů 
publikovaných výsledků výzkumu – příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference, odborné 
články zveřejněné v recenzovaných časopisech a kvalifikační práce (doktorská disertace). Ve 
stanovených termínech byly splněny takto: 

1) 2 příspěvky publikované ve sborníku z mezinárodní konference (T: 2010) – byly zveřejněny 
3 příspěvky ve sbornících zveřejněných on-line webových stránek příslušné konference 

2) 3 odborné statě předložené k publikování v odborných recenzovaných časopisech (T: 2010) – 
celkem byly předloženy k publikování 4 odborné články, z toho 2 již byly vydány ve dvou 
recenzovaných časopisech, další 2 jsou v současné době v recenzním řízení (1 v časopise 
zařazeným do databáze Thomson Reuters (Journal Citation Reports). Jeden článek byl 
dokončen a bude zaslán k recenznímu řízení. 

3) dokončení a obhajoba 4 doktorských disertačních prácí (T: 2011 – 3x, T: 2012 – 1x): 1 
disertační práce byla úspěšně obhájena v roce 2010 (J. Biče). Zbývající disertační práce byly 
dále zpracovány o části konzultované, zkoumané a prezentované v rámci aktivit 
podpořených z prostředků rozvojového projektu. Díky tomu je jejich obhajoba naplánována 
takto: práce P. Vymětala v červnu 2011, R. Čajky v prosinci 2011 a J. Němce v první 
polovině roku 2012. 

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   

2   

3   

4   

5   
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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. 

 
 

 

 

 


