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Vláda jmenovala 2 zástupce VŠE do Rady
pro výzkum, vývoj a inovace
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum, a prof. Ing.
Rudolf Haňka, MA, PhD., FEng., z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci
byli jmenováni vládou České republiky členy Rady pro výzkum vývoj a inovace.
Praha 10. května 2010

Vláda ČR na svém jednání dne 10. května 2010 jmenovala nové členy Rady pro
výzkum, vývoj a inovace. Rada pro výzkum, vývoj a inovace je odborným a poradním
orgánem vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Mezi její
hlavní úkoly patří příprava Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, příprava
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených
programů, hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených
programů

podle

této

Metodiky,

zpracování

priorit

aplikovaného

výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací České republiky, správa a provoz informačního
systému

výzkumu,

experimentálního

vývoje

a

inovací,

zpracování

návrhu

střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, návrh
výše celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých
rozpočtových kapitol a další úlohy.
Více na www.vyzkum.cz

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
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bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz

Kontakt pro média:
Ing. Jan Martin Rolenc
Tiskový mluvčí
tel.: 224 095 754
mobil: 723 770 696
e-mail: pr@vse.cz
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR
Tel: 224 095 799
e-mail: machkova@vse.cz
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