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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 5. Program na podporu personálního rozvoje vysokých škol 

Podprogram: 
c) podprogram na podporu akademických pracovníků, kteří se ucházejí o jmenování 
docentem nebo profesorem 

Název projektu: Podpora kvalifikačního růstu 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 550 550  

Čerpáno 550 550  

 

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: 
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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. 

 Fakulta financí a účetnictví 
a) řízení ke jmenování profesorem: 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - (rozpočet: cestovné 40 000 Kč, studijní volno 70 000), 

prostředky vyčerpány v souladu s rozpočtem, splnění cílů: zahájení profesorského řízení 

Vědeckou radou FFÚ dne 8. 12. 2010 v oboru Účetnictví a finanční řízení.  
 

b) příprava habilitačního řízení:  
Ing. Bohuslava Knapová, CSc. - (rozpočet: cestovné 20 000 Kč, studijní volno 70 000 Kč), 

prostředky vyčerpány v souladu s rozpočtem, splnění cílů: zahájení habilitačního řízení 

v oboru Účetnictví a finanční řízení Vědeckou radou FFÚ zatím nebylo realizováno, a to 

z důvodu nedokončení finální verze empirické části habilitační práce. Předpokládá se 

zahájení habilitačního řízení v roce 2011. 

 

Fakulta podnikohospodářská 
Příprava habilitačního řízení: 

Ing., Petr Boukal, Ph.D. – (rozpočet: cestovné 90 000 Kč, materiální náklady 10 000 Kč), 

finanční prostředky byly využity v souladu s rozpočtem, předložení habilitační práce se 

předpokládá v září 2011, zahájení habilitačního řízení pak ve 4. čtvrtletí 2011. 

 

Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. – (rozpočet: studijní volno 70 000 Kč, materiální náklady 

30 000 Kč), finanční prostředky byly využity v souladu s rozpočtem, předložení habilitační 

práce se předpokládá v září 2011, zahájení habilitačního řízení pak ve 4. čtvrtletí 2011. 
 
Národohospodářská fakulta 

Příprava k řízení ke jmenování profesorkou:   

doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. – (rozpočet: studijní volno 150 000 Kč), čerpání 

finančních prostředků proběhlo dle schváleného rozpočtu, profesorská přednáška doc. 

Zemplinerové proběhne na zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE dne 

16. února 2011. 
 

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   

2   

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. 


