
 
Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského 

studijního programu Regionální ekonomie 

(reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596) 

Hlavním cílem projektu je příprava nového doktorského studijního programu Regionální 

ekonomie s využitím znalostí a zkušeností pracovníků ESF MU a expertů z praxe a zahraničí. 

Díky zapojení předních zahraničních odborníků je možné očekávat, že nový program bude plně 

odpovídat nejnovějším trendům a poznatkům v oblasti regionální ekonomie a bude poskytovat 

vzdělání kvalitativně srovnatelné s relevantními a uznávanými evropskými univerzitami. 

Program bude primárně zaměřen na teoreticko-metodická východiska tvorby rozvojových 

opatření, koncepcí a programů a hodnocení veřejných i soukromých projektů. Předpokladem pro 

tuto činnost je schopnost identifikovat a analyzovat regionální disparity a faktory a bariéry 

rozvoje regionů a na základě toho navrhovat adekvátní řešení. Absolvent programu musí být 

schopný analyzovat dopady a přínosy realizovaných intervencí. 

Dílčím cílem projektu je vytvořit podmínky k přípravě absolventů, kteří budou disponovat 

popsanými schopnostmi a budou schopni účelně propojovat teoretické poznatky s praktickými 

kompetencemi, budou mít předpoklady pro výzkumnou práci a v souladu s tím budou moci 

působit v interdisciplinárních výzkumných týmech (vč. mezinárodních). 

Dalším dílčím cílem je vytvořit zázemí k systematickému a kontinuálnímu zapojování 

doktorandů do základního i aplikovaného výzkumu a do výzkumných aktivit žadatele, což 

přispěje k budování kvalitnějších výzkumných týmů a zvyšování výzkumného potenciálu 

pracoviště a povede k růstu atraktivity práce ve výzkumu a vývoji pro mladou generaci. 

Významným dílčím cílem projektu je vytvoření struktury vyučovaných kurzů, učebních 

materiálů, konceptu využití speciálních informačních zdrojů a zásobníku témat disertačních 

prací, což umožní vytvořit dlouhodobě stabilní prostředí pro interdisciplinární výzkum. 

Projekt pomocí zapojení zahraničních odborníků do tvorby (a perspektivně i do výuky) nového 

programu přinese důležitý prvek internacionalizace. Zapojením zahraničních expertů bude 

nový program reflektovat témata, která jsou klíčová pro kvalitní výzkum prováděný na evropské 

úrovni. Jako příklad takových témat lze jmenovat podporu regionální konkurenceschopnosti 

včetně zohlednění vazeb na udržitelný rozvoj, zavádění inovací, rozvoj regionálních inovačních 

systémů, implementaci opatření na zlepšení kvality života apod. 

Zásadní pro úspěšnou realizaci projektu je podpora související infrastruktury v rámci 

komplementárního projektu Výzkumná infrastruktura doktorského studijního programu 

Regionální ekonomie, jehož podstatou je zajistit pro doktorské studium špičkové zázemí pro 

výzkum a tvorbu regionálních analýz. 

 

Řešitel projektu: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 8 852 888,44 Kč. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 7 524 955,17 Kč.  

Podpora z národních veřejných zdrojů činí 885 288,84 Kč.  

Vlastní financování žadatele dosahuje výše 442 644,43 Kč. 

 

Období realizace: 3. 4. 2017 – 30. 9. 2022 


