
 

 

 

Výsledky grantové soutěže Centra ekonomických studií VŠEM v rámci 3. výzvy CES VŠEM 

Hodnocené projektové žádosti: 

 
Pořadí Název projektu 

 
Rozpočet v Kč 

Počet bodů u 
hodnotitelů Průměrné 

hodnocení 
Doporučeno Komentář 

1 2 3 4 5 6 

1. Etika v řízení vysokých 

škol  
 
 

153 314 - 48 49 40 37 41 43/50 

86 % 

ANO Délka projektu: 10 m.  

Projekt je velmi aktuální a vhodný 

pro rozvoj VŠEM. Výstupy jsou 

adekvátní. Rozpočet je přiměřený 

a odpovídající návrhu projektu a 

předpokládaným výstupům.  

 

2. TAXPARENCY 
 
 

Původní: 396 000 
Navrženo: 336 000 

- 34 38 38 37 39 37,2/50 
74,4 % 

ANO 
s úpravou 
rozpočtu 

Délka projektu: 18 m.  
Projekt je zaměřen na tématiku 
daňové transparentnosti s cílem 

analyzovat a zhodnotit přínosy 
daňové transparentnosti z pohledu 
společností, spotřebitelů a 

veřejných subjektů. Navržené 
výstupy jsou adekvátní. Navrženo 
krácení rozpočtu o 60 000 Kč 
(nájem). 

3. Zvýšení konkurenční 
výhody VŠEM rozvojem 

výuky 

 
 

Původní: 576 000 
Navrženo: 403 200 

35 46 38 34 38 31 37/50 
74 % 

ANO 
 s úpravou 

rozpočtu 

Délka projektu: 24 m. 
Přínos pro rozvoj VŠEM je v oblasti 

výuky a prezentace nově 

vyučovaných konceptů, které lze 
nabízet i veřejnosti (práce v SAP 

není na vysokých školách 
standardní a po lidech s těmito 
dovednostmi je poptávka). 
Doporučeno vyškrtnout náklady na 

notebooky a otázkou je také výše 
měsíčních odměn řešitelů. 
Doporučení snížit rozpočet o 30 %. 

 



 

 

4. Flexibilní síťové struktury 

pro výzkum a posílení 
efektivity 
vysokoškolského 

vzdělávání 
 
 

118 000 34 49 42 39 24 29 28,6/50 

72,3 % 

ANO Délka projektu: 12 m. 

Projekt je aktuální, podporuje 

rozvoj aktivit VŠEM a zapojuje jak 

studenty, tak pedagogy a 

externisty. Výstupy mají potenciál 

jak zviditelnění VŠEM, tak jsou 

plánovány i vědecké články. Cíle 

projektu jsou velice ambiciózní, 

obtížně naplnitelné. Náklady na 

projekt jsou přiměřené a 

odpovídají výstupům.  

 

5. Matematika VŠEM – 
Lineární algebra 
 

 

Původní:103 200 
Navrženo: 73 200 

36 35 - 43 27 36 35,4/50 
70,8 % 

ANO 
s úpravou 
rozpočtu 

Délka projektu 12 m. 
S ohledem na jisté aktuální 

podcenění matematiky na 

vysokých školách ekonomického 

zaměření se předkládaný projekt 

jeví jako velmi významný, který by 

pozici matematiky na těchto 

školách mohl zase poněkud posílit. 

Kvalitu výstupů garantuje vysoká 

odborná úroveň řešitelského týmu. 

Snížit rozpočet o 30 000 Kč. 

 

6. Analýza reportingu 

nefinančních informací 

velkých firem 
 
 

241 000 32 32 28 35 12 31 28,3/50 

56,7 % 

NE Délka projektu: 12 m. 

Projekt je vzhledem k uvedeným 

důvodům aktuální. Otázkou je, jak 

bude přispívat k rozvoji VŠEM. 

V relaci k ostatním projektům 

upozorňujeme i na poměrně 

značnou finanční náročnost. Pokud 

jde o řešitelský tým je uveden 

pouze hlavní řešitel, ostatní se 

budou postupně doplňovat. 

Personální záruky řešení jsou tedy 

problematické. Technologické 



 

 

 

Informace o průběhu hodnocení: 

K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 7 projektových žádostí, z nichž 6 splnilo podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení. 
Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 6 ti osob, z toho 3 externích hodnotitelů. 

Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Podpořeny budou projekty 

s výsledným hodnocením nad 70 %.  
 

otázky reportingu nejsou prakticky 

pokryty, přestože jsou pro cíle 

projektu významné. Projekt není 

doporučen k podpoře. 

 


