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Zápis z průběžného oponentního řízení
1.
2.
3.
4.
5.

Název projektu: Banka dat a modelů ekonomiky ČR
Nositel projektu: VŠE
Řešitel projektu: Doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Datum a místo konání oponentního řízení: 15. 12. 1999, VŠE
Doba řešení projektu, stanovená smlouvou
- termín zahájení:
1998
- termín ukončení :
2000
6. Posuzovaná etapa řešení projektu:
průběžné oponentní řízení
7. Zhodnocení průběhu, výsledků a splnění cílů řešení projektu stanovených smlouvou:
a) Průběh a výsledky řešení projektu :
Oponentní rada přijímá výsledky řešení projektu. Průběžná zpráva je zpracována důkladně a
přehledně. pro české vysoké školy s ekonomickým zaměřením může být zdrojem vedoucím
ke zkvalitnění jejich vlastních informačních zdrojů a modelových přístupů.

8.

b)

Splnění cílů řešení projektu, stanovených smlouvou:
Op. rada konstatuje, že byly splněny cíle projektu v rozsahu stanoveném smlouvou.

c)

Využitelnost a využití výsledků řešeného projektu:
Výsledky, zejména výstupy uveřejněné na internetové stránce badame.vse.cz, jsou zdrojem
informací pro školy a výzkumná pracoviště.

d)

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

e)

Srovnatelnost řešeného projektu s obdobnými řešeními na analogické úrovni v ČR i v
zahraničí:
V ČR jde o projekt ojedinělý, a to zejména pro komplexnosti svého pojetí. Toto hodnocení
platí i v mezinárodním srovnání.

Účelnost využití finančních prostředků:
Prostředky vynaložené na realizaci projektu odpovídají dosaženým výsledkům a jejich čerpání
bylo účelné. Změny v čerpání investičních prostředků proti původnímu rozpisu byly účelné a
směřovaly ke splnění cíle projektu. Oponentní rada doporučuje udělit dodatečný souhlas s tímto
postupem.
Veškeré účetní doklady jsou uloženy na VŠE Praha, 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 smlouvě): Projekt lze považovat za průběžně plněný, změny ve
smlouvě nejsou nutné. Oponentní rada doporučuje, aby v další etapě byla prohlubována
návaznost mezi teoreticky orientovanými částmi projektu a dílčími výstupy připravenými pro
uživatelské aplikace.
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11. Hodnocení výsledků řešení projektu1: ....
V - vynikající výsledky (mezinárodního významu)
U - uspěl podle zadání
N - nesplněno zadání - důvody uvedeny v závěrech z oponentního řízení (11).
12. Předseda a členové oponentní rady:2 :
jméno
Prof. RNDr. Miroslav Maňas, CSc.

zaměstnavatel
VŠE

Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

ZÚ

Doc. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

VŠE

PhDr. Hana Pessrová, CSc.

CERGE

Doc. Ing. Pavel Pudil, CSc.

VŠE

Doc. Ing. Vladimír Eck, CSc.

podpis

ČVUT

Oponenti:
jméno
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

zaměstnavatel
OPF SU

Doc. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

UTIA

podpis

.
..................................................
podpis předsedy oponentní rady
V Praze dne 15. 12. 1998

1
2

Provádí se pouze při závěrečném oponentním řízení.
Podpis předsedy oponentní rady až v závěru dokumentu.

