Zpráva o činnosti Institutu evropské integrace
NEWTON College, a. s.
v roce 2013

Hlavní výzkumná činnost se v roce 2013 soustředila na řešení dvou projektů. Prvním byl
projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/09.0128, s názvem „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace“,
který byl v období 1. 9. 2009-31. 8. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky a který se od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2017 nachází ve fázi
udržitelnosti. Druhým byl projekt s názvem „Reflexe obnovy specializačního profilu
členských států EU v českém průmyslu“, který byl financován z daru od firmy ZENOVA
services. Nositelem obou projektů je NEWTON College a v jejím rámci Institut evropské
integrace jako vědeckopedagogické pracoviště, jehož posláním je zkoumat problematiku
integračních a globalizačních procesů v jejich vazbě na postavení České republiky v Evropské
unii a mezinárodních ekonomických vztazích.

Pracovníci Institutu:
Realizační tým projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128:
Ing. Ivana Dostálová (lektor)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (manažer projektu a vědecký pracovník)
Ing. Karel Mráček, CSc. (vědecký pracovník)
Václav Votýpka (administrativní pracovník a ICT technik)
Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. (odborný pracovník)
Řešitel projektu financovaného z daru od firmy ZENOVA services:
Ing. Karel Zeman, CSc. (vědecký pracovník)

Pokud jde o projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg.
č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128, s názvem „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské
integrace“, rok 2013 byl pátým rokem řešení tohoto projektu. Jeho cílem je šířit výsledky
domácího i zahraničního výzkumu evropské integrace mezi pedagogy a studenty vysokých
škol vzdělávajících budoucí ekonomy, manažery a podnikatele v Jihomoravském kraji a
současně motivovat akademické pracovníky i studenty těchto škol k účasti na tomto výzkumu.
Cíle je dosahováno prostřednictvím klíčových aktivit, jejichž jádrem je odborná a organizační
příprava vědeckopopularizačního semináře na vybrané téma evropského integračního procesu.
Pro každý seminář je předem zpracován podkladový materiál shrnující aktuální stav poznání
k příslušnému tématu. Na uskutečněný seminář bezprostředně navazuje vydání souhrnné
publikace, jejímž obsahem je přehled poznatků k dané problematice a přehled sporných
otázek a nevyřešených problémů.
Osmý vědeckopopularizační seminář v rámci uvedeného projektu se uskutečnil
v Brně dne 19. dubna 2013. Jeho tématem bylo „20 let samostatného Česka a Slovenska:
porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“ a v jeho rámci bylo proškoleno 56
účastníků. Výkladový odborný text, který byl podkladem pro účastníky semináře, a přepis

1

všech
příspěvků
a
diskusí
na
semináři
obsahuje
souhrnná
publikace
z vědeckopopularizačního semináře s názvem „20 let samostatného Česka a Slovenska:
porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU“.
Devátý vědeckopopularizační seminář v rámci uvedeného projektu se uskutečnil
v Brně dne 22. listopadu 2013. Jeho tématem byla „Krize eurozóny: současný stav a
perspektivy“ a v jeho rámci bylo proškoleno 69 účastníků. Výkladový odborný text, který
byl podkladem pro účastníky semináře, a přepis všech příspěvků a diskusí na semináři
obsahuje souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře s názvem „Krize
eurozóny: současný stav a perspektivy“. Všechny prezentace přednášejících z obou seminářů
a další výstupy a informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách
http://www.eu-vyzkum.eu.
Také v roce 2013 se řešitelský tým zaměřil na dosahování měřitelných a dokazatelných
výsledků. Výstupem tohoto zaměření je publikace 5 článků v recenzovaném
společenskovědním časopise Scientia et Societas, 13 článků ve sbornících ze seminářů
s mezinárodní účastí, 1 článku ve sborníku ze zahraniční vědecké konference
s mezinárodní účastí a vystoupení ředitele Institutu evropské integrace Jiřího Malého na
dvou konferencích s mezinárodní účastí – na odborné konferenci Evropské fórum podnikání
na téma „Podnikání v globálních podmínkách: výzvy a bariéry“, která se konala v Praze dne
21. 10. 2013, a na mezinárodní vědecké konferenci organizované při příležitosti 60. výročí
založení Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied na téma „Krízová a pokrízová
adaptácia – nové výzvy pre ekonomickú vedu“, která se uskutečnila ve Smolenicích ve dnech
4.-5. 9. 2013.
Koordinace výzkumných činností uskutečňovaných v rámci projektů řešených
pracovníky Institutu probíhala v roce 2013 podobně jako v předcházejících letech. Byla
založena na pravidelných kontrolních dnech, které se uskutečňovaly dvakrát měsíčně. Na
těchto kontrolních dnech se ujasňovalo zaměření plánovaných aktivit, hodnotil se stav plnění
prací na projektech a dosažené výsledky. Stejný způsob koordinace prací se předpokládá i
v roce 2014.
Informace o Institutu evropské integrace, o řešených projektech, jejich řešitelských,
respektive realizačních týmech a dosažených výsledcích jsou uvedeny a průběžně
aktualizovány na webových stránkách http://www.inevi.eu a http://www.eu-vyzkum.eu.
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