
1 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2015 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 2. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního města Prahy 

Podprogram: c) podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů 

Název projektu:  

„Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU v Praze“ 
 

Období řešení projektu: Od: Do: 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 2 700 2 700 0 

Čerpáno 2 700 2 700 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Květa Lašová 

Podpis:   

Fakulta/Součást FIS VŠE REK 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: 224 095 738, 750 224 095 759 

E-mail: jakub.fischer@vse.cz lasova@vse.cz 

 

Jméno rektora: prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vse.cz/
http://www.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. 

 
 
 

Termín  
do 

31. 12. 2015 

1. Podpořit post-doktorandy v jejich osobním rozvoji 
Na základě vypracovaných Kvalifikačních plánů rozvoje proběhly s vybranými účastníky pohovory 
zaměřené na jejich osobní rozvoj a publikační činnost. 
 

2. Umožnit post-doktorandům získání manažerských a řídících dovedností 
Post-doktorandi se účastnili připravených seminářů a kurzů. 
 

3. Umožnit post-doktorandům získání pedagogických a rétorických dovedností 
Post-doktorandi se účastnili připravených seminářů a kurzů. 
 

4. Rozvinout spolupráci mezi studenty doktorských studijních programů a post-
doktorandy, zlepšit transfer znalostí od post-doků k doktorandům 

Post-doktorandi organizovali kurzy pro doktorandy, účastnili se společně vybraných seminářů, 
čímž došlo k navázání a prohloubení pracovních i neformálních vazeb. 
 

5. Posílit meziuniverzitní spolupráci s ČZU 
Na základě probíhajících rozvojových projektů se spolupráce s ČZU úspěšně rozvíjí, vznikly již 
pracovní skupiny, které jsou spolu dlouhodobě v kontaktu a spolupracují. Spolupráci se podařilo 
prohloubit i mezi jednotlivými zapojenými fakultami uvnitř obou řešitelských škol. 
 

6. Provést kritické zhodnocení přínosů projektu 
Kromě závěrečného meziuniverzitního semináře (viz bod 5 další tabulky) proběhly během 
listopadu konzultace nad závěrečnými zprávami jednotlivých účastníků z VŠE včetně porovnání s 
Kvalifikačními plány rozvoje. Poměrně vysokých cílů, které si účastníci projektu sami stanovili, bylo 
dosaženo. Z vyhodnocení závěrečných zpráv jednoznačně vyplynul vysoký přínos k odbornému a 
osobnostnímu rozvoji jednotlivých pracovníků i k prohloubení mezifakultní a meziuniverzitní 
spolupráce. 
 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 1. Výběr podpořených post-doktorandů (12 z VŠE) – termín 28. 2. 2015 
Bylo vybráno 11 post-doktorandů napříč šesti fakultami VŠE a uskutečnila se informační 
schůzka řídicího výboru a zúčastněných post-doktorandů, kde účastníci projektu předložili a 
konzultovali s řídicím výborem své Kvalifikační plány rozvoje pro rok 2015. – Cíl byl splněn. 
 

2. Kurzy manažerských a řídících dovedností pro post-doktorandy (zajistí VŠE) – termín 
31. 12. 2015 

10. 6. 2015 - Seminář "Formální úprava vědeckých textů a možnosti využití citačních programů" 
- doc. Klazar, a následně seminář „Jak psát vědeckou stať?“ – prof. Musílek, prof. Arlt a prof. 
Mandel, účastnili se post-doktorandi i doktorandi z VŠE i ČZU. Cíl splněn. 
 

3. Kurzy pedagogických a rétorických dovedností pro post-doktorandy (zajistí ČZU) – termín 
31. 12. 2015 

Celodenní seminář „Pedagogické a rétorické dovednosti“ na ČZU 20. 10. 2015. Cíl byl splněn. 
 

4. Kurzy pořádané post-doktorandy pro studenty doktorských studijních programů (napříč 
oběma zapojenými školami) – termín 31. 12. 2015. 

Školící seminář k využití výpočetních a úložných služeb sdružení CESNET a Centra  
CERIT-SC (9. 6. 2015); seminář Systémová dynamika jako užitečný nástroj pro rozhodování 
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(26. 10. 2015), Využití systémové dynamiky při sledování vývoje měkkých biologických dat 
(9. 11. 2015), Aplikace metod systémové a operační analýzy … (26. 11. 2016) -pro doktorandy, 
post-doktorandy a další zájemce ČZU a VŠE (konané na ČZU). Cíl splněn. 
 

5. Společný seminář věnovaný kritickému zhodnocení přínosů projektu – termín 31. 12. 2015 
Závěrečný společný seminář (25. 11. 2015) se konal na ČZU.  
Prorektoři obou zúčastněných škol zhodnotili průběh projektu a rozvinula se diskuze k budoucí 
spolupráci: ocenili zejména výrazné prohloubení spolupráce mezi pracovníky obou zapojených 
institucí, a současně i aktivity jednotlivých účastníků při řešení projektu.   
Post-doktorandi se vyjadřovali k přínosu ze svého hlediska – jednak nezanedbatelná finanční 
podpora a jedinečná možnost získávání kontaktů nejen napříč univerzitami, ale i napříč 
fakultami univerzity vlastní, nové možnosti spolupráce při psaní publikačních výstupů, účasti na 
vědeckých projektech apod.  
V budoucnu by post-doktorandi uvítali pořádání seminářů a kurzů spíše v pátek, příp. přes 
víkend (vzhledem k výuce). Rádi by semináře týkající se statistiky, rétorických dovedností, 
komunikace, zajímavá témata jsou i „Zkušenosti z podávání projektů vč. zahraničních“, „Zpětná 
vazba z konferencí“. 
Cíl byl splněn. 

 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny  

(přidejte řádky podle potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1 Výběr podpořených post-doktorandů (12 z VŠE) 

Bylo vybráno 11 post-doktorandů napříč šesti 
fakultami VŠE. Zbylé finanční prostředky byly 
použity na mimořádné odměny účastníků 
projektu po vyhodnocení jejich závěrečných 
zpráv. 

2   

3   

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 finančních prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 

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


