
 

 

 
 

 

ZÁPIS Z PORADY  
RADY VAV 

 

Č. 4 
14. 11. 2019 

 
 

 

Rada VaV, GK IGS: 
Přítomni: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., doc. Ing. Petr Řehoř, 

Ph.D., Ing. Radek Zdeněk, Ph.D. 

Zapisovatelka: Ing. Nikola Soukupová  

Omluveni: doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., PhDr. Jan Vávra, Ph.D. 

Program jednání: 

1) ÚVODEM 

Předsedkyně Rady VaV přivítala přítomné a stručně uvedla obsah setkání s upozorněním, že na základě 

rozhodnutí děkanky EF, budou v rámci projektů IGS a RVO řešeny překlady, resp. korekce textů v AJ, kde to 

bude možné, ze strany Katedry jazyků EF. O náklady na překlady, resp. korekce, budou tedy kráceny, po 

dohodě s navrhovateli, všechny rozpočty projektů, které s touto položkou kalkulovaly. 

2) HODNOCENÍ PODANÝCH PROJEKTŮ IGS (POŘADÍ ABECEDNĚ DLE PŘÍJMENÍ HL. ŘEŠITELE BEZ TITULŮ) 

 

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

Rada VaV se shodla na nutnosti detailnějšího zdůvodnění rozpočtu: rozpis cestovného s upřesněním 

plánované konference (a její přínosnosti pro projekt)  a publikačních nákladů. Dále je nutné z rozpočtu 

odstranit náklady na mzdy a OON, které nejsou uznatelnou položkou - viz OD 172/2019, a náklady na 

jazykovou korekturu a překlady, viz bod 1 Úvodem. 

b) Zhodnocení systému podpory rodin a management rodičovské dovolené (A. Čarvašová) 

Rada VaV se shodla nutnosti krácení rozpočtu o jazykovou korekturu, viz bod 1 Úvodem. 

c) Využití CFEBT pro malé a střední podniky a v různých odvětvích (Z. Drábková) 

Rada VaV se shodla nutnosti krácení rozpočtu o jazykovou korekturu, viz bod 1 Úvodem. 

d) Podání projektu Visegrad – Podnikavost (M. Maříková) 

Rada VaV se shodla nutnosti krácení rozpočtu o jazykovou korekturu, viz bod 1 Úvodem. Dále doporučuje 

autorce krátit rozpočet na cestovné (otázka počtu cestujících lidí v týmu). Krácení navrhne autorka sama. 

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

Rada VaV se shodla nutnosti krácení rozpočtu o jazykovou korekturu, viz bod 1 Úvodem, a nutnosti 

detailněji rozepsat rozpočet, včetně zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých položek pro řešení projektu. 

Proděkanka pro VaV zajistí nákup databáze Albertina z fakultních zdrojů, rozpočet tedy bude ponížen  

ponížen o cenu databáze. 

f) Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce (M. Pech) 

Rada VaV se shodla nutnosti krácení rozpočtu o jazykovou korekturu, viz bod 1 Úvodem. 

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

Rada VaV se shodla nutnosti detailněji rozpracovat rozpočet s důrazem na vyšší umírněnost a jasné 

zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých položek pro řešení projektu. Dále rada VaV doporučuje dopracovat cíle 

a výstupy projektu. 

h) Industry 4.0 v kontextu finančních ukazatelů (M. Vlčková) 

Rada VaV se shodla nutnosti detailněji rozpracovat rozpočet s důrazem na vyšší umírněnost a jasné 

zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých položek pro řešení projektu. Dále rada VaV doporučuje dopracovat cíle 

a výstupy projektu. 
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i) Faktory konvergence produktivity (T. Volek) 

Rada VaV se shodla nutnosti krácení rozpočtu o jazykovou korekturu, viz bod 1 Úvodem. Dále je nutné 

z rozpočtu odstranit náklady na mzdy a OON, které nejsou uznatelnou položkou. Vedení EF  žádá řešitele, 

aby si příslušné spolupráce domluvil v rámci fakulty. 

2) HODNOCENÍ PODANÝCH PROJEKTŮ RVO (POŘADÍ ABECEDNĚ DLE PŘÍJMENÍ HL. ŘEŠITELE BEZ TITULŮ) 

a) Mezinárodní konference (J. Alina) 

Rada VaV diskutovala možnost včlenit pořádání konference do tradiční konference INPROFORUM, kterou 

pořádá EF, dále otázku placení vložného. Prodiskutované podněty bude řešit proděkanka pro VaV přímo s  

navrhovatelem. 

b) Příprava IF Q1-Q2 publikace na téma socio-ekonomické dopady eroze půdy a fenomén Dust Bowl (M. 

Lapka) 

Rada VaV diskutovala možnost zaplacení cestovních výdajů přes Oddělení pro zahraniční vztahy EF. 

Možnost bude diskutovat proděkanka pro VaV s proděkanem pro zahraniční vztahy. 

 

4) RŮZNÉ 

Diskuze o konferenci INPROFORUM 2019, její stručné zhodnocení, otázka získání kvalitních plenárních 

řečníků, jejich adekvátní počet. 

Hodnocení přepracovaných projektů proběhne pravděpodobně per rollam na začátku prosince. Poté budou 

finální návrhy Rady VaV předány paní děkance.  

Termín další porady bude upřesněn mailem/na stránkách VaV EF. 

Úkoly pro zaměstnance, katedry a vedení EF: Zodpovídá Termín 

1 Zveřejnění zápisu Ing. Nikola 
Soukupová 

 

Zápis vyhotovil a verifikoval: 
Zápis vyhotovil: Ing. Nikola Soukupová Zápis verifikoval: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. 

Dne:  15. 11. 2019 Dne: 15. 11. 2019 

Podpis: VR  Podpis: VR 

 


