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Název projektu: Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů 
 
 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2016 Do: 31. 12. 2016 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 500 500 0 

Čerpáno 500 500 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

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

Podpis:   

Fakulta/Součást Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze 

Adresa/Web: nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, 130 67 nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, 130 67 

Telefon: 224 095 737, 738 224 095 759 

E-mail: fischerj@vse.cz  lasova@vse.cz  

 

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

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. 

 
Termín 

do 
31. 12. 2016 

1. Vybrat podpořené post-doktorandy. 

Bylo vybráno šest mladých vědeckých pracovníků -  post-doktorandů z šesti fakult VŠE. 
 

2. Vytvořit společné pracovní týmy podle jejich odborného zaměření vedoucí k posílení 
meziuniverzitní spolupráce. 

Všichni post-doktorandi navázali kontakty na zapojených univerzitách a začlenili se do společných 
pracovních týmů podle svého vědecko-výzkumného zaměření (viz bod 2 a 3 následující tabulky). 
 

3. Rozvíjet pedagogické a řídící dovednosti post-doktorandů. 
Post-doktorandi organizovali kurzy a semináře pro doktorandy a sami se účastnili vybraných společných 
seminářů.  
 

4. Posílit meziuniverzitní spolupráci a integraci zapojených škol. 
Na základě probíhajících rozvojových projektů se spolupráce s ostatními zapojenými univerzitami úspěšně 
rozvíjí. Došlo k navázání a prohloubení pracovních i neformálních vazeb a kontaktů. Pracovní skupiny, 
které během roku vznikly, jsou spolu v kontaktu a plánují i další spolupráci mimo rozvojový projekt. 
Spolupráce se rozvinula a prohloubila i mezi jednotlivými fakultami VŠE. 
 

5. Rozvíjet soft-skills dovednosti a odbornosti post-doktorandů potřebné pro jejich osobnostní a 
kariérní růst ve vzdělávací a odborné činnost. 

Každý zúčastněný post-doktorand se během roku zapojil do pracovního týmu, s kterým připravil společný 
seminář (přednášku) pro doktorandy, dále se zúčastnil dalších kurzů či seminářů, které si vybral ze široké 
nabídky na webových stránkách CRP13+. Nedílnou částí byla i práce na kvalifikačním plánu rozvoje 
jednotlivých post-doktorandů, zejména jejich publikační činnost (příl. VŠE-1) a další aktivity, které směřují 
k přípravě zahájení habilitačního řízení. 
 

6. Provést zhodnocení přínosů projektu a možnosti další spolupráce mezi zapojenými vysokými 
školami. 

Kromě závěrečného meziuniverzitního semináře na Univerzitě Palackého v Olomouci 25. 11. 2016 (viz bod 
5 další tabulky) proběhly dvakrát individuální konzultace. V květnu se post-doktorandi mohli poradit nad 
průběžným plněním kvalifikačního plánu a v listopadu proběhlo vyhodnocení závěrečných zpráv osobních 
kvalifikačních plánů. Z vyhodnocení závěrečných zpráv jednoznačně vyplynul vysoký přínos k odbornému 
a osobnostnímu rozvoji jednotlivých pracovníků, směřující k přípravě habilitačního řízení, 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. Organizace projektu na VŠE, výběr post-doktorandů a setkání zapojených osob. - Termín 
3/2016. 

Bylo vybráno šest perspektivních mladých akademických pracovníků (post-doktorandů) napříč všemi 
fakultami VŠE na základě doporučení děkanů. Po přípravné informační schůzce připravili vybraní post-
doktorandi své odborné profily, které byly v březnu 2016 umístěny na webové stránky CRP13+. Zároveň 
konzultovali s řídicím výborem své Kvalifikační plány rozvoje pro rok 2016. – Cíl byl splněn.  

 
2. Společné odborné pracovní týmy (2-3). – Termín 4/2016 

Každý post-doktorand si na webových stránkách zjistil podle odborných profilů možnosti navázání 
kontaktů, poté kontaktoval další mladé vědecké pracovníky, s kterými připravoval společný seminář 
(přednášku) pro doktorandy. Navázané kontakty vyústily i v další spolupráci, výhledově i do dalších let. – 
Cíl byl splněn. 

 
3. Seminář zaměřený na možnosti využití pokročilého statistického software pro post-doktorandy 
i studenty DSP. – Termín 10/2016 

Na VŠE byl uspořádán „Rychlokurz základů statistiky v R“ (19. 5. 2016) s velmi úspěšnou odezvou – (viz 
příloha VŠE-2). – Cíl byl splněn. 

 



4. Odborné praktické semináře (min. 3) a přednášky (min. 3) pro studenty DSP napříč 
zúčastněnými školami. – Termín 12/2016 

Post-doktorandi se podíleli na pořádání praktických seminářů: 
„Pokročilé algoritmy optimalizace, plánování a strojového učení“, přednáška Ing. Kliegra: Učení 
asociačních pravidel a klasifikátorů založených na asociačních pravidlech (29. 6. 2016 a 4. 10. 2016) – příl. 
VŠE-3. 
„Mladé výzkumné týmy“, přednáška Ing. Machka: Možnosti zapojení studentů magisterského studia do 
výzkumu v oblasti sociálních věd (15. 9. 2016) – příl. VŠE-4. 
„Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu aneb o turismu šestkrát jinak“, přednáška Ing. Černé-
Silovské: Cestovní ruch (7. 10. 2016). „Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu II“, přednáška Ing. 
Černé-Silovské: Cestovní ruch (11. 11. 2016).  
„Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu aneb o turismu šestkrát jinak“, přednáška Mgr. Luštického: 
Řízení cestovního ruchu na národní a lokální úrovni (7. 10. 2016).  
„Vybrané aspekty zkoumání cestovního ruchu aneb o turismu šestkrát jinak“, přednáška Mgr. Vlčkové: 
Základní souvislosti zkoumání cestovního ruchu na globální úrovni (7. 10. 2016) – příl. VŠE-5. 
„Jak na nepřesná data: intervalový přístup“, přednáška Ing. Rady (25. 11. 2016) – příl. VŠE-6.  
 
Dále se zapojení post-doktorandi zúčastnili těchto kurzů a seminářů z nabídky CRP13+:  
Mladé výzkumné týmy (2), Mezinárodní granty - systém podpory (1), Pražský technický podzim (1), 
Rychlokurz základů statistiky v R (2), Ochrana duševního vlastnictví (1), Mezinárodní granty - systém 
podpory (1). - Cíl byl splněn.  
 

5. Společné závěrečné setkání zaměřené na hodnocení přínosů projektu a další rozvoj vzájemné 
spolupráce. – Termín 12/2016 

Závěrečný společný seminář se konal 24. 11. 2016 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Prorektoři a další 
pracovníci zúčastněných škol zhodnotili v krátkých prezentacích průběh projektu kladně, ocenili možnosti 
vzájemné spolupráce. Navazování kontaktů mezi univerzitami se osvědčilo, dokonce došlo i k navázání 
kontaktů na mezifakultní úrovni jednotlivých škol. Pořádání seminářů bylo hodnoceno jako přínosné vč. 
tvoření nových vědeckých týmů, které plánují další společné akce a publikační aktivity. – 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 
Přesun z položky Cestovné (2.6) do položky 
Materiálové náklady (2.4) a Služby a náklady 
nevýrobní (2.5) 

Cestovné (2.6) post-doktorandů bylo většinou 
hrazeno z jiných zdrojů a místo toho byly 
finance použity na materiál a služby. 

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračujícím 
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. 


