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Identifikační číslo projektu: LB98063

Zápis ze závěrečného oponentního řízení

1.  Název projektu: Banka dat a modelů ekonomiky ČR
2.  Nositel projektu: Vysoká škola ekonomická v Praze
3.  Řešitel projektu: doc.RNDr.Jiří Ivánek, CSc.
4.  Datum a místo konání oponentního řízení:
5.  Doba řešení projektu, stanovená smlouvou - termín zahájení: 1998

 - termín ukončení : 2000
6.  Posuzovaná etapa řešení projektu: závěrečné oponentní řízení
7.  Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:

a)  Průběh a výsledky1 řešení projektu :
Oponentní rada přijímá výsledky řešení projektu, tj.  vytvoření kvalitního prostředí pro

ekonomický výzkum v rámci budování informační infrastruktury vědy a výzkumu ČR. Dosažené
výsledky jsou prezentovány na WWW stránkách projektu http://www.badame.vse a ve sborníku
Acta Oeconomica Pragensia 1/2001 distribuovaném na klíčová pracoviště ekonomického výzkumu
a do státních vědeckých knihoven. Počet přístupů na server www.badame.vse ukazuje značný,
respektive stoupající zájem o výsledky projektu. Konkrétně jsou na WWW serveru k dispozici
základní ukazatele ekonomického vývoje ČR (zrcadla např. ČSÚ), soustavně rozvíjené a
zpracovávané ekonomické modely na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, statistické
programy a programy získávání znalostí z ekonomických dat.

b)  Splnění cílů řešení projektu, stanovených smlouvou:
Cílem projektu bylo rozvinout informační infrastrukturu ekonomického výzkumu v těchto směrech:
• shromáždit a zpřístupnit relevantní data a modely pro makroekonomický a mikroekonomický

výzkum vývoje ČR;
• implementovat a zpřístupnit  výzkumníkům rozpracované statistické a ekonometrické modely

ekonomiky ČR, finančních trhů a odvětví  a nástroje pro jejich analýzu;
• nabídnout ekonomickým výzkumníkům v ucelené podobě speciální WWW stránky: přehledné

informace o výsledcích výzkumu, vědeckých institucích, konferencích, metodách, softwarových
prostředcích a významných datových zdrojích pro ekonomický výzkum.

Oponentní rada konstatuje, že cíle projektu byly splněny v  rozsahu stanoveném smlouvou,
s výjimkou zpřístupnění prostřednictví CESNETu, které nebylo možné prozatím realizovat
z důvodů licenčních a finančních.

c)  Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu: Výsledná Banka dat a modelů ekonomiky ČR
bude sloužit širokému spektru ekonomických výzkumných pracovníků, uživatelů z vysokých škol i celé
akademické obce ČR. Oponentní rada hodnotí velmi pozitivně přípravu a provoz WWW stránky BADAME
obsahující přehledně veškeré potřebné informace pro zájemce o výsledky projektu. Jako zejména významné je
třeba vyzvednou vliv na výchovu absolventů a doktorandů pro možnost jejich uplatnění v mezinárodním
měřítku, především v rámci EÚ. Oponentní rada dále oceňuje způsob prezentace výsledků pořádáním a účastí
na seminářích a konferencích (přednášky a sborníky).

d)  Odborná úroveň řešení projektu:
Oponentní rada konstatuje, že projekt byl řešen na požadované odborné úrovni.

                                                          
1 Text bude využit zadavatelem pro databázi CEP.
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e)  Srovnatelnost řešeného projektu s obdobnými řešeními na analogické úrovni v ČR i v
zahraničí:
V rámci ČR se jedná o ojedinělý projekt zejména z hlediska komplexnosti svého pojetí.
Dosažené výsledky jsou srovnatelné i v mezinárodním měřítku.

8.  Účelnost využití finančních prostředků:
Prostředky vynaložené na realizaci projektu odpovídají dosaženým výsledkům a jejich
čerpání bylo účelné. Změny provedené v čerpání investičních prostředků proti původnímu
rozpisu byly účelné a vedly ke splnění cílů projektu.
Veškeré účetní doklady jsou uloženy na VŠE v Praze, Nám. W.Churchilla 4,
Praha 3, 130 67

9. Oponentní rada souhlasí s vyplacením finančních prostředků určených na odměny.

10.  Závěr oponentního řízení - výsledné stanovisko oponentní rady (návrh zásadní změny v rámci
řešení projektu nebo změny ve smlouvě2) :  Pro další případný rozvoj či postup dalšího řešení
oponentní rada doporučuje řešitelům zvážit možnosti rozšíření interaktivního přístupu
akademické obci ČR.

11. Hodnocení výsledků řešení projektu3: ....

U - uspěl podle zadání

                                                          
2 Vztahuje se k průběžnému oponentnímu řízení.
3 Provádí se pouze při závěrečném oponentním řízení.
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12. Předseda a členové oponentní rady:4 :
jméno zaměstnavatel podpis

PhDr. Věra Kubíková
(předseda Op. Rady)

MŠMT Praha _____________

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. VŠE Praha

doc. Ing. Pavel Pudil, CSc. VŠE Jindřichův Hradec

doc. Ing. Jiří Beck, CSc. ZČÚ Plzeň

doc. Ing. Vladimír ECK,
CSc.

ČVUT Praha

Oponenti:
jméno zaměstnavatel podpis

prof. Ing. Karol Zalai, CSc. EU Bratislava

doc. Ing. Miloslav Vošvrda,
CSc.

ÚTIA AVČR

.

..................................................
podpis předsedy oponentní rady

V Praze  dne 8.ledna  2001

                                                          
4 Podpis předsedy oponentní rady až v závěru dokumentu.


