
 

 

 

 

 

 

Výzkumná infrastruktura doktorského 

studijního programu Regionální ekonomie 

(reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002608) 

Cílem projektu je na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (ESF MU) 

vybudovat doktorskou laboratoř, která bude dosud chybějícím zázemím pro studijní a 

výzkumné aktivity doktorských studentů nového programu Regionální ekonomie. Laboratoř 

bude disponovat odpovídajícím ICT vybavením, které studenti pro své aktivity nezbytně 

potřebují. Projekt je komplementární k neinvestičnímu projektu Tvorba výzkumně 

zaměřeného doktorského studijního programu Regionální ekonomie. 

Za přispění tohoto investičního projektu bude nový doktorský program poskytovat vzdělání 

srovnatelné svoji kvalitou se vzděláním na relevantních a uznávaných evropských 

univerzitách. Nová laboratoř bude odpovídat kapacitním i kvalitativním požadavkům nového 

programu a její interiérové a ICT řešení bude uzpůsobeno aktivitám, které zde budou PhD 

studenti realizovat, včetně zázemí pro práci se speciálním softwarem (např. ArcGIS) nebo pro 

práci se statistikami (např. z databáze Amadeus). Vznikne zde oddělené zázemí pro kolektivní 

práci a každý student bude mít k dispozici svůj pracovní prostor s nezbytným vybavením. 

Nový prostor je mimo jiné připravován na videokonferenční hovory s vědeckými týmy a 

odborníky ze zahraničí, což může výrazným způsobem přispět k nastartování budoucí 

mezinárodní spolupráce. 

Samotná doktorská laboratoř je vytvářena s myšlenkou vytvořit nadstandardní prostředí pro 

fungování doktorského programu. Pro potenciální uchazeče může být podoba a vybavení 

laboratoře významným motivačním faktorem. Jako dílčí aktivity budou realizovány v prvé 

řadě projektové práce, které výstavbu laboratoře navrhnou, naplánují a detailně vymodelují. 

V rámci přípravné fáze projektu již byla vyhotovena dokumentace pro vydání stavebního 

povolení, dále bude se začátkem realizace projektu zadána k vyhotovení realizační projektová 

dokumentace a v průběhu realizace stavebních prací bude vykonáván autorský dozor. 

Další aktivitu projektu tvoří stavební práce související s rekonstrukcí stávajících prostor na 

fakultě, které budou přeměněny v doktorskou laboratoř. Stavební práce budou probíhat podle 

projektové dokumentace a budou koordinovány s dodávkou interiérového vybavení a 

dodávkou ICT techniky. V rámci nábytkového uspořádání bude v laboratoři vytvořena část 

jednací a část s pracovními stoly. V případě nákupu ICT budou pořizovány standardní prvky, 

které budou doktorští studenti pro své aktivity potřebovat. 

V rámci projektu bude pořízena databáze Amadeus, která bude sloužit odbornému týmu 

v komplementárním projektu jako nástroj pro přípravu doktorského programu. V rámci 

příprav akreditačních podkladů budou z databáze čerpána data a informace, které se následně 

objeví ve studijních materiálech a podkladech. 

 

Řešitel projektu: Ing. Jan Slezák 

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 4 278 855,24 Kč. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 3 637 026,95 Kč. 

Podpora z národních veřejných zdrojů činí 427 885,52 Kč. 

Vlastní financování žadatele dosahuje výše 213 942,77 Kč. 

Období realizace: 1. 1. 2016 – 30. 9. 2022 


