
Semináře Výzkumného centra 

Výzkumné centrum organizuje řadu výzkumných a prakticky orientovaných seminářů, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických 

pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia. 

Masaryk-Mendelův výzkumný seminář je organizován společně s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Na semináře jsou zváni čeští i zahraniční výzkumníci. 

Účelem seminářů je prezentace a diskuze výzkumu pozvaných hostů. Cílem seminářů je zvýšení povědomí o výzkumu prováděném na jiných institucích, podpora 

kompetencí začínajících výzkumných pracovníků ve vědě a výzkumu a navázání spolupráce k přípravě společných publikací a výzkumných projektů.  

Praktické semináře jsou zaměřeny na podporu vědecko-výzkumné činnosti. V rámci praktických seminářů jsou představena dostupná data a databáze a práce s nimi, 

dostupný software využitelný pro badatelskou činnost a semináře na podporu publikační aktivity. Část praktických seminářů je také věnována problematice výzkumných 

grantových schémat a podpoře projektové činnosti.  

Harmonogram seminářů Výzkumného centra pro ZS 2017/2018 

Termín, učebna Lektor, prezentující Téma Náplň semináře Jazyk Typ semináře 

3. 10. 2017  
11 - 14:00 
Učebna Q47 

Milan Machalec 
(Acrea s. r.o.) 

Práce s daty SHARE v SPSS  
(I. část) 

(nutná registrace na 
https://kurzy.mendelu.cz/kurz
-detail/03102017-r-1-prace-s-

daty-share-v-spss-i-cast) 

Základní práce s datovým souborem SHARE a 
uživatelským prostředím SPSS, aplikace popisné 
statistiky na data o stárnutí populace (aplikace na 
vybrané dílčí datové soubory pro ČR), práce 
s výstupy analýzy v prostředí SPSS.  

Slovenština praktický 

17. 10. 2017 
11:00 
Zasedací místnost 
ústavu informatiky  
(1.patro, budova Q) 
  

Drystan Phillips  
(University of Southern 
California, USA) 

The intentional family of 
health and retirement studies: 
introduction and highlights of 
recent findings 

Prezentace výzkumu v oblasti stárnutí populace 
se zaměřením na analýzu datových souborů s 
využitím různých empirických metod. Prezentace 
bude zaměřena na metodologické aspekty využití 
datových souborů v oblasti “Global ageing“ 
včetně představení aplikace ve výzkumu. 

English výzkumný 

24. 10. 2017 
14:00, učebna 6.19 
(zasedací místnost 
ústavu práva a HV) 

Alena Křížková 
(Sociologický ústav AV ČR) 

Výzkum podnikání a 
genderové nerovnosti z 
institucionální a 
intersekcionální perspektivy 

Přednáška bude založena na výzkumu společně 
podnikajících partnerů, podpory podnikání a žen 
podnikatelek v sociálních pozicích vícenásobného 
znevýhodnění v ČR a USA.  

Čeština výzkumný 

31. 10. 2017 
11 - 14:00 
Učebna Q47 
 

Milan Machalec 
(Acrea s. r.o.) 

Práce s daty SHARE v SPSS  
(II. část) 

(nutná registrace na 
https://kurzy.mendelu.cz/kurz
-detail/31102017-r-1-prace-s-

daty-share-v-spss-ii-cast) 

Analýza vybraných proměnných z databáze 
SHARE v prostředí SPSS. Obsah semináře bude 
upřesněný na základě zpětné vazby účastníků I. 
části kurzu. 

Slovenština praktický 
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31. 10. 2017 
17:00  
Učebna Q44 

Martin Feldkircher  
(OeNB - Austrian National 
Bank) 

Spreading the word or 
reducing the term spread? 
Assessing spill-overs from 
euro area monetary policy 

Prezentace vědeckého článku z oblasti monetární 
ekonomie. 
 
Článek k disposici zde: http://epub.wu.ac.at/5554  

English výzkumný 

2. 22. 2017 
15:00 
bílá zasedací 
místnost Ústavu 
informatiky N2.51 

dr. Wade Baumgartner Problematika patentů, 
transferu technologií a oblasti 
práv duševního vlastnictví 

Setkání s kolegy z Louisiana State University s 
panem dr. Johnem Russinem a dr. Wadem 
Baumgartnerem. Setkání bude zahájeno 
prezentací dr. Baumgartnera ke zmíněné 
problematice, jejich zkušenostem a praxi 
využitelné pro naše účely, dále bude následovat 
diskuze. 

English praktický 

7. 11. 2017 
13:00 
Učebna Q48 
 
 

Petr Koráb 
(Mendelova Univerzita v Brně) 

Příprava projektové žádosti k 
Fulbrightově nadaci 

Představení možností Fulbrightovy nadace 
k financování výukových a výzkumných pobytů 
v  USA a v ČR. V průběhu druhé části semináře 
lektor prezentuje zkušenosti s přípravou 
výzkumně-výukového projektu s dobou realizace 
v roce 2018.  

Čeština praktický 

28. 11. 2017 
11 - 14:00 
Učebna Q47 

Milan Machalec 
(Acrea s. r.o.) 

Práce s daty SHARE v SPSS 
(III. část) 

(nutná registrace na 
https://kurzy.mendelu.cz/kurz
-detail/28112017-r-1-prace-s-

daty-share-v-spss-iii-cast) 

Pokročilejší analýza dat SHARE v SPSS a diskuse 
dotazů z minulých částí kurzu. 

Slovenština praktický 

 

Semináře jsou volně přístupné pro studenty i zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně. Semináře probíhají buď v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Petr Koráb, Ph.D. 
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