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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2013 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 3. 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. 2013 Do: 31. 12. 2013 

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

prostředky: 

V tom kapitálové finanční 

prostředky: 

Požadavek 3 050 3 050 0 

Čerpáno 3 050 3 050 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:  

 

http://www.vse.cz/
http://www.vse.cz/
mailto:hronova@vse.cz
mailto:lasova@vse.cz
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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. Podporovat finančně 12 post-doktorandů VŠE – termín do 31. 12. 2013 
a)V lednu byly uzavřeny dodatky ke smlouvám z r. 2012 u 11 post-doktorandů a 1 nová smlouva 

s post-doktorandem Ing. Pěluchou z Národohospodářské fakulty.  

b) 25. 2. 2013 – proběhla schůzka post-doktorandů VŠE s řídicím výborem RP VŠE (zhodnocení 

průběhu loňského roku a dílčích zpráv účastníků, aktualizace plánů odborného rozvoje pro r. 

2013, doporučení, na co se zaměřit v publikační činnosti, v navazování kontaktů a přípravě 

výjezdů, směřovat k napsání habilitační práce a splnění kritérií) a organizační pokyny. 

c) K 31. 5. 2013 ukončil účast v projektu Ing. Hudík (ukončení pracovního poměru na VŠE), od 

1. 9. 2013 nová smlouva s Ing. Chytilovou z Národohospodářské fakulty (předpokládaný termín 

obhajoby habilitační práce 2018). 

d) V rámci zahraničních pobytů účastníci projektu přednesli na zahraničních universitách 

přednášky na odborná témata své specializace a navázali kontakty, které se stanou základem 

dlouhodobé mezinárodní spolupráce příslušných kateder. 
 

2. Posílit meziuniverzitní spolupráci obou zúčastněných škol – termín 31. 12. 2013 
a) 27. 3. 2013 se uskutečnil společný seminář post-doktorandů a řídicích výborů ČZU a VŠE na 

VŠE: prezentace výzkumných aktivit jednotlivých účastníků, vč. anotací v angličtině, domluvení 

kurzu Statistika v R, příprava další spolupráce mezi univerzitami a jednotlivými účastníky. 

b) 26. 4. 2013 - Společná akce pro všechny účastníky RP: Kurz "Statistika v R" proběhl na VŠE, 

připravil a vedl účastník projektu Mgr. Bašta z VŠE. 

c) 30. 10. 2013 proběhl společný odborný seminář na ČZU – přednáška pror. Hronové 

o hodnocení výsledků výzkumu v ČR, dále diskuse k řízení a hodnocení vědy. 

d) Společné publikační výstupy: čtyři články autorského kolektivu VŠE + ČZU zaslané do 

zahraničních impaktovaných časopisů a příprava dvou certifikovaných metodik. 
 

3. Provést oponenturu projektů řešených podpořenými kandidáty – termín do 31. 12. 2013 

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

plánu rozvoje včetně publikační činnosti a zprávy ze zahraničního výjezdu. Následně proběhla 

jejich oponentura. 

b) Tři účastníci projektu se umístili mezi 20 nejlepšími přednášejícími vyhodnocenými 

v předmětové anketě za LS 2012/2013. 

c) Ing. Pělucha získal ocenění v soutěži „Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – článek 2013“.  

d) V roce 2013 publikovali účastníci tohoto projektu (nebo bude publikováno do konce roku či na 

přelomu 2014) celkem 10 článků v časopisech s nenulovým IF, 22 článků v zahraničních a 

českých recenzovaných časopisech, 12 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí a 

podíleli se na přípravě 3 monografií. 

Plnění 

kontrolovatel

ných výstupů  

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

splněny nebyly. 

 
1. Přiznané osobní ohodnocení 12 post-doktorandům, realizované dlouhodobé pobyty podpořených osob -  

splněno, změny účastníků viz bod 1 a) a c) předchozí tabulky. Zahraničních výjezdů se zúčastnili 

všichni post-doktorandi (délka výjezdů od 3 do 8 týdnů), zprávy ze zahraničních výjezdů jsou součástí 

dílčích zpráv účastníků.  
 

2. Společné kontaktní a informační semináře – splněno – viz bod 2 předchozí tabulky 
 

3. Zprávy o řešení projektů – splněno – viz bod 3 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 

Přiznané osobní ohodnocení 12 post-

doktorandům (Ing. Hudík ukončil svou účast 

v projektu k 31. 5. a Ing. Chylíková se zapojila 

od 1. 9. 2013)  

Finanční prostředky za 3 měsíce (24 tis. Kč) 

byly využity na odměny členům universitní 

komise při výběru náhradníka a za průběžné 

hodnocení účastníků projektu. 

2 Zajištění společných odborných seminářů 
místnosti k pořádání seminářů a kurzu pro 

účastníky poskytlo vedení VŠE zdarma – 



3 

 

nevyužitá částka byla převedena do položky 

nákup literatury (vyčleněno na knihy, které 

budou přednostně k dispozici účastníkům 

projektu 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 3 050 000  

2014 2 000 000  

   

   

 

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

 

 

 


