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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 

Rozvojový projekt na rok 2012 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
4. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území 
hlavního města Prahy 

Podprogram: Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů; 

Název projektu: Podpora doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze 
 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2012 Do: 31. 12. 2012 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 2 592 2 592 0 

Čerpáno 2 592 2 592 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. Květa Lašová 

Podpis:   

Fakulta/Součást VŠE VŠE 

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

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 / 
www.vse.cz 

Telefon: +420 224 09 5759 +420 224 09 5759 

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. 

 1. Vybrat studenty končící doktorské studium a post-doktorandy – termín do 31. 3. 2012 

Na základě doporučení z fakult a posouzení univerzitní komise bylo vybráno celkem 12 post-doktorandů a 2 

náhradníci, kteří předložili svůj kvalifikační plán rozvoje. Vybráni byli perspektivní post-doktorandi ve věku 

do 35 let, jejichž výzkumná a publikační činnost je zárukou schopnosti zapojit se do mezinárodního 

výzkumu. Termín byl posunut o 2 týdny na 15. 4. 2012. 

 

2. Připravit a podepsat pracovní smlouvy a smlouvy o kvalifikačním růstu – termín do 31. 5. 2012 

S každým vybraným post-doktorandem byla uzavřena smlouva o podpoře kvalifikačního rozvoje. Součástí 

smlouvy je i ustanovení o podání habilitační práce v horizontu cca 4-5 let. Termín podpisu smluv byl 

dodržen. 

 

3. Posílit meziuniverzitní spolupráci obou škol včetně společných výstupů – termín do 31. 12. 2012 

V červnu proběhl seminář post-doktorandů za účelem identifikace témat spolupráce; v listopadu proběhl 

společný seminář post-doktorandů VŠE a ČZU, kde byly prezentovány klíčové body odborné spolupráce a 

dohodnuty publikace v časopisech hodnocených podle Metodiky hodnocení výsledků VO. 

 

4. Provést oponenturu každého projektu po prvním roce řešení – termín do 31. 12. 2012 

Do konce listopadu předložili všichni zúčastnění post-doktorandi zprávu o plnění kvalifikačního plánu 

rozvoje a následně proběhla jejich oponentura. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 1. Výběr podpořených osob – splněno – viz bod č. 1 z předchozí tabulky 

2. Podepsané smlouvy - splněno – viz bod č. 2 z předchozí tabulky 

3. Identifikace oblastí pro vzájemnou spolupráci – splněno – viz bod č. 3 z předchozí 

tabulky  

4. Příprava min. 5 společných článků v časopisech hodnocených RVVI – na společném 

semináři byly dohodnuty základní směry mezioborové spolupráce účastníků projektu 

a témata možných příspěvků 

5. Dílčí oponentura po prvním roce řešení - splněno – viz bod č. 4 z předchozí tabulky  

 

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 Financování 4 zahraničních pobytů (4 x 150 tis. Kč). 

vzhledem k obtížnosti organizace delších (3-4 
měsíčních pobytů) ještě v roce 2012 bylo zvoleno 
řešení o výjezdu všech zúčastněných post-doktorandů 
na kratší (cca měsíční pobyt). Volné prostředky 
umožnily i měsíční zahraniční pobyt pro dva 
náhradníky. 

2 Zajištění společných odborných seminářů 

místnosti k pořádání seminářů poskytlo vedení VŠE 
zdarma - nevyužitá částka byla převedena do položky 
nákup literatury (vyčleněno na knihy, které budou 
k dispozici všem post-doc v CIKS) 

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) 

2012 2 592 000  

2013  3 800 000 

2014  3 800 000 

2015  2 200 000 

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




