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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

Podprogram: Podprogram na podporu mezinárodní spolupráce vysokých škol 

Název projektu: 
Vytvoření integrovaného organizačního systému pro účely pořádání mezinárodních konferencí a 

vyhodnocování podaných příspěvků mezinárodním vědeckým výborem 

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 400 400  

Čerpáno 400 400  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást 
Fakulta financí a účetnictví/katedra finančního 

účetnictví 

Fakulta financí a účetnictví/katedra finančního 

účetnictví 

Adresa/Web: 
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / 

kfua.vse.cz  

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / 

kfua.vse.cz  

Telefon: 224 095 157, 606 474 731 602 297 807 

E-mail: lmejzlik@vse.cz pelak@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. 

 Cílem projektu bylo vytvoření  integrovaného organizačního systému pro účely pořádání 

mezinárodních konferencí. Jádrem systému je: 

- registrace účastníků,  

- podávání příspěvků a jejich abstraktů,  

- možnost jejich vyhodnocování mezinárodním vědeckým výborem pomocí dálkového přístupu 

- správa doprovodných aktivit určených pro účastníky konference a  

- vytvoření platebních nástrojů umožňují on-line platby účastnických poplatků. 

 

Veškeré výše uvedené cíle byly do systému zakomponovány. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 

Výstupem projektu je funkční registrační systém instalovaný na serverech VŠE v Praze. Tento 
systém je provozován pod doménou vse.cz na adrese http://ceres.vse.cz. 
Výstupy projektu tak byly splněny: systém je v produkční fázi v souladu s původním záměrem, 
což prokazuje, že vývoj systému byl úspěšně dokončen. 
 
První využití systému je plánováno pro mezinárodní doktorskou konferenci FFÚ. Na základě 
zkušeností bude nasazení systému dále rozvíjeno. 

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   

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. 

 

 


