
 

 

 

Výsledky grantové soutěže Centra ekonomických studií VŠEM v rámci 4. výzvy CES VŠEM 

Hodnocené projektové žádosti: 

Název projektu 
a řešitel 

 
Rozpočet v Kč 

Počet bodů u 
hodnotitelů Průměrné 

hodnocení 
Doporučeno Komentář 

1 2 3 

Matematika VŠEM – 

Diferenciální počet 

Jan Coufal 

127 500 33 39 30 68 % ANO 

aktuální téma, výstupy odpovídající, zkušený tým, 
implementace výstupů, vhodné pro praxi, nejasné zapojení 
studentů 

Prognózování 
poptávky po inovacích 

z postojů 
Zdeněk Linhart 

0 31 47 25 68,67 % ANO 

velmi aktuální, zajímavé téma, obsahem i personálním 
zajištěním je návrh kvalitní; pro další zkvalitňování 
manažersky a marketingově orientovaných předmětů je 
přínos projektu zcela zřejmý. Nulový rozpočet. Doporučení 
věnovat předpokládaným výsledkům větší rozsah verifikace, 
ale současně i publicitu v praxi, vágní harmonogram, nejasné 
zapojení studentů 

Uplatnění a zkušenosti 

absolventů VŠEM 
Markéta Šnýdrová 

142 500 

Doporučeno 
77 300 

35 38 35 72 % ANO 

výstupy odpovídají, klíčové pro VŠEM, doporučeno snížení 
rozpočtu 

Vplyv implementácie 
kódexov v malých 
spoločnostiach 
Ivan Psota 

63 950 

Doporučeno 
17 500 

26 29 13 45,33 % NE 

aktuální téma, žadatel nemá dřívější zkušenosti s řešením, 
doporučeno snížení rozpočtu, vymezení zatím dosti vágní, 
časový harmonogram nepříliš náročný; přesněji vymezit 
„kodex“; nejasné vymezení problému: ve zkoumaných 
otázkách jsou sice uvedeny některé důležité faktory, ale další 
velmi podstatné předmětem zájmu nejsou, jako např. 
dopady úrovně podnikových procesů a procesního řízení, 
vlivy IT a jejich aplikací, úroveň využití podnikové analytiky 
(na bázi IT), úroveň řízení vztahů k zákazníkům a partnerům 
aj.; nejasné propojení výsledků na VŠEM; nejasné řešení, 
vágní harmonogram, není vztah k VaV VŠEM, neodůvodněné 
náklady 

 

Informace o průběhu hodnocení: 

K datu uzavření sběru projektových žádostí byly doručeny 4 projektové žádosti, které zároveň všechny splnily podmínky, a bylo zahájeno 

jejich hodnocení. Hodnocení obsahové části projektových žádostí proběhlo za účasti hodnotící komise, složené z 3 externích hodnotitelů. 

Členové komise se před jednáním komise důkladně seznámili se zněním všech zaslaných projektových žádostí. Navrhuje k podpoře projekty 

s výsledným hodnocením od 68 %.  

 


