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Rada VaV, GK IGS: 
Přítomní (bez titulů): Dagmar Škodová Parmová, Jana Klicnarová, Eva Cudlínová, Hana Doležalová, Ivana 

Faltová Leitmanová, Milan Jílek, Eva Kislingerová, Tomáš Mrkvička, Ladislav Rolínek, Petr Řehoř, Drahoš 

Vaněček, Jan Vávra, Radek Zdeněk 

Omluveni: Kamil Pícha 

Program jednání: 

1) ÚVOD 

Předsedkyně Rady VaV přivítala přítomné, představila program jednání a předala slovo děkance EF, která 

přítomné seznámila s hodnocením MEP, které se týká vědecko-výzkumných záležitostí na EF. Rozvinula se 

diskuze k impulsům, které toto hodnocení přineslo a k financování VaV na úrovni institucí obecně. 

2) HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV IGS/RVO 

Členové Rady VaV obdrželi před schůzkou všechny průběžné/závěrečné zprávy řešitelů IGS/RVO tak, aby se 

s nimi mohli před samotným hlasováním seznámit. Předsedkyně Rady VaV na schůzce vždy projekty stručně 

představila a shrnula nejdůležitější závěry z průběžných/závěrečných zpráv. 

a) IGS Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem (J. Alina)  

Řešitel dodal průběžnou zprávu svého dvouletého projektu s tím, že práce pokračují dle harmonogramu a 

řešitel plánuje uskutečnit slíbené výstupy.  

b) IGS  Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady (M. Novotná) 

Řešitelka dodala průběžnou zprávu svého dvouletého projektu s tím, že práce pokračují dle harmonogramu 

a řešitelka plánuje uskutečnit slíbené výstupy. V roce 2020 již vyšel článek typu Jimp, který byl 

spolufinancován s IGS Faktory konvergence produktivity (T. Volek) a dedikován oběma projektům.  

c) IGS  Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce (M. Pech) 

Řešitel dodal průběžnou zprávu svého dvouletého projektu s tím, že práce pokračují dle harmonogramu a 

řešitel plánuje uskutečnit slíbené výstupy. V roce 2020 již jeden článek typu Jsc vyšel, 3 byly zaslány do 

recenzního řízení a v současnosti jsou 2 přijaty do recenze. 

d) IGS  Faktory konvergence produktivity (T. Volek) 

Řešitel dodal zprávu svého jednoletého projektu s tím, že v roce 2020 již vyšel článek typu Jimp, který byl 

spolufinancován s IGS Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady (M. Novotná) a dedikován 

oběma projektům. Řešitel žádá o posunutí konce projektu na 31. 12. 2021 z důvodu zpoždění statistických 

prací na druhém článku způsobeného pandemickou situací COVID-19. Rada VaV s prodloužením souhlasí. 

e) IGS  Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ (J. Svoboda) 

Řešitel dodal průběžnou zprávu svého dvouletého projektu s tím, že požádal Radu VaV o ukončení projektu 

kvůli nemožnosti splnění plánovaných výstupů v důsledku pandemické situace COVID-19. Z projektu 

prozatím nebylo čerpáno a Rada VaV s ukončením souhlasí. 

f) RVO Příprava IF Q1-Q2 publikace na téma socio-ekonomické dopady eroze půdy a fenomén Dust Bowl 

Řešitel dodal zprávu svého projektu RVO, ze kterého v důsledku pandemické situace COVID-19 prozatím na 

plánovanou aktivitu (cestování) nečerpal. Rada VaV se po diskuzi shodla na formálním ukončení projektu a 

na tom, že po uvolnění restrikcí v oblasti cestování si může řešitel tuto žádost podat znovu (lze požádat 

kdykoliv během akademického roku). 
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Po hlasování o jednotlivých projektech se rozvinula diskuze k délce recenzních řízení a možnosti překladů. 

Předsedkyně Rady VaV uvedla, že zpoždění v recenzním řízení lze řešit odložením hodnocení projektů a 

přislíbila, že ověří situaci s online překladatelskými systémy na rektorátu. Dále byla diskutována nutnost 

oznamování důležitých změn v řešení projektů (např. spolufinancování) řešiteli včas a neodkladně Radě 

VaV. 

3) HLASOVÁNÍ O PŘIDĚLENÍ BODOVÝCH HODNOCENÍ K NAVRŽENÝM MIMOŘÁDNÝM VÝSLEDKŮM 2016 – 

2020 

Předsedkyně Rady VaV před samotným zasedáním zaslala seznam navržených mimořádných výsledků 

katedrami tak, aby se s nimi mohli členové seznámit s předstihem. Na schůzi se dohodlo, že se Rada VaV 

domluví na navržených bodech a jednotlivé hlasování s jejich souhlasem proběhne hlasováním per rollam. 

a) Software -  MYLLYMÄKI, M., MRKVIČKA, T. The R package GET. 2019.  

Navržené body - 2 b. 

b) Odborný článek ostatní - BÍLÝ R., HANZAL P. Elektronická kancelář daňového poradce s pomocí BMD Software. e-

Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2020, 10, 32-34.   

Navržené body - 1 b. 

c) Odborný článek ostatní - SLAVÍK, T., HANZAL, P. Komunikační platforma mezi poradcem a klientem na bázi 

moderních informačních technologií – BMD Com. e-Bulletin Komory daňových poradců České republiky, 2020, 5, 32-

35.  

Navržené body - 1 b. 

d) Odborný článek Jimp - NOVOTNÁ, M., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., ALINA, J., VOLEK, T. The Capital Intensity and 

Labour Productivity in Waste Companies. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 24, s. 1-15. ISSN 2071-1050 

Navržené body - 5 b. (4 původní + 1 navíc) 

e) Aplikace - KRÁSNICKÁ, M., MRKVIČKA, T., FRIEBEL, L., VOLEK, T., ROLÍNEK, L., VOJTKO, V., HLÁSKOVÁ, G., 

BERGAMI, R., KISLINGEROVÁ, E., HEŘMAN, Z., DVOŘÁKOVÁ, M. Webová aplikace E-start, Systém prevence 

kurzového rizika. 2020. 

Navržené body - 3 b. 

f) Kapitola v odborné monografii - GOLDMAN, D., HANSMANN, R., ČINČERA, J., RADOVIC, V., TELESIENE, A., 

BALZEKIENE, A., VÁVRA, J. Education for Environmental Citizenship and Responsible Environmental Behavior. 

Hadjichambis, , Reis, , Paraskeva-Hadjichambi, Činčera, , Boeve-de Pauw, , Gericke, , Knippels, Conceptualizing 

Environmental Citizenship for 21st Century Education. Cham: Springer International Publishing, 2020, s. 115-137. 

ISBN 978-3-030-20248-4. 

Navržené body – 4 nebo 3 b. 

g) Speciální monotematické číslo časopisu Sustainability jako mimořádný vědecký výsledek (J. Vávra) 

Rada VaV se shodla, že bude k hodnocení přijato až po vložení do OBD resp. RIV, tj. v roce 2022. 

4) OSTATNÍ 

Předsedkyně Rady VaV apelovala na nutnost podávání projektových návrhů (zejména GAČR) a nutnost 

mezikatedrové spolupráce při tvorbě návrhů. 

Úkoly pro zaměstnance, katedry a vedení EF: Zodpovídá Termín 

1 Zveřejnění zápisu Ing. Nikola 
Soukupová 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 
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