
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Výběrové řízení na zřízení výzkumného institutu 

Pracoviště:  katedra Ekonomicko-správní fakulty 

 

Termín přihlášek: 9. června 2017 
 

Datum zřízení: předpokládaný termín 1. listopadu 2017 

 
 

 

Děkan Ekonomicko-správní fakulty vypisuje výběrové řízení na zřízení 
výzkumného institutu/výzkumných institutů na Ekonomicko-správní 

fakultě. 

 

Účelem zřízení výzkumného institutu/výzkumných institutů je: 
 

a) podporovat realizaci a zvýšit počet vědecko-výzkumných projektů 

především v interdisciplinární oblasti, 

b) motivovat akademické pracovníky ke spolupráci s širokým spektrem 

domácích i zahraničních výzkumných institucí, k navazování 
partnerství a vytváření vědecko-výzkumných a partnerských sítí, 

c) podporovat vynikající akademické pracovníky a jejich týmy, vybrané 

na principu vyniknout v mezinárodním prostředí, 
d) motivovat akademické pracovníky k vysoké mobilitě a ke spolupráci 

se špičkovými zahraničními partnery, 

e) rozvíjet lidské zdroje, zejména mladých a talentovaných studentů a 

absolventů magisterského a doktorského studia, 
f) zviditelnit a posílit tvůrčí počiny a aktivity studentů magisterského a 

doktorského studia, 

g) vyzvednout a prezentovat vědecko-výzkumné aktivity v návaznosti 
na studijní obory akreditované na fakultě. 

 

Přihláška musí obsahovat: 
 

1. Specifikaci důvodů spojených se založením výzkumného institutu. 

 

2. Koncepční záměr na zřízení a provoz institutu uchazeče v souladu se 
směrnicí č. 2/2015 Výzkumný institut Ekonomicko-správní fakulty 



 

Masarykovy univerzity. Očekávané předmětné části koncepčního záměru 

jsou: 

 
a) očekávaný přínos projektového a výzkumného záměru (posouzení cílů 

a předpokládaných výsledků); 

b) věrohodnost splnění cílů a výsledků výzkumného záměru (posouzení 

předpokladů uchazeče k řešení výzkumného záměru); 
c) vědecký potenciál uchazeče (posouzení předpokladů na základě 

dosavadních výsledků); 

d) mezinárodní spolupráce (kvalitativní posouzení úrovně mezinárodní 
spolupráce); 

e) proveditelnost projektového a výzkumného záměru (posouzení 

předpokladů pro dosažení cílů z hlediska strategie a metod řešení, 

technických podmínek, přiměřenosti finančních požadavků a reálnosti 
časových milníků řešení); 

f) strategie a metody řešení výzkumného záměru (posouzení strategie, 

metod a postupů řešení z hlediska dosažení deklarovaných cílů a 
předpokládaných výsledků); 

g) řešitelský tým (posouzení kvalifikační a věkové struktury a pracovní 

kapacity řešitelského týmu zejména z hlediska předpokladu 
dlouhodobé stability týmu a realizovatelnosti výzkumného záměru); 

h) časový harmonogram (posouzení časového rozvržení řešení 

z hlediska dosažení deklarovaných cílů a předpokládaných výsledků); 

i) výnosy (posouzení výše, struktury a časového rozložení 
vyprodukovaných výnosů v časovém horizontu 5 let). 

 

3. Součástí přihlášky do výběrového řízení pro uchazeče z řad fakultních 
akademických pracovníků je písemné vyjádření vedoucího katedry 

k zapojení se do výběrového řízení na zřízení výzkumného institutu. 

 
Písemné nabídky doložené přihláškou do výběrového řízení na zřízení 

výzkumného institutu přijímá do 9. června 2017 oddělení pro akademické 

záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium Ekonomicko-správní fakulty 

Masarykovy univerzity na adrese: 
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity 

Oddělení pro akademické záležitosti, vědu, výzkum a doktorské studium 

Lipová 41a 
602 00 Brno 

a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně do 

podatelny děkanátu ESF. 
 

Přihlášku je třeba doručit v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové řízení na 

zřízení výzkumného institutu – neotvírat“.  

 
Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.  
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