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Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická charakteristika fyzickej osoby
1


I. Základné údaje
I.1 Priezvisko, meno, tituly
Bolcha, Peter, Ing., Ph.D.
I.2 Rok narodenia
1981
I.3 Názov a adresa pracoviska
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
I.4 E-mailová adresa: 
peter.bolcha@umb.sk
II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

Názov vysokej školy alebo inštitúcie
Rok 
Odbor a program
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
VŠE v Praze
2004
Hospodářská politika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
VŠE v Praze
2011
Ekonomická teorie
Titul docent



Titul profesor



Doktor vied



Ďalšie vzdelávanie



III. Zabezpečované činnosti
III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené

Bakalárske
Diplomové
Dizertačné
Počet 
11
8

III.2 Aktuálna pedagogická činnosť
Metodológia výskumu, inžiniersky stupeň, prednáška a cvičenie
III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť
2014/15 Statistics for Business Decisions, MBA, prednášky, Chapman University
2012, 2013, 2014	Introductory Econometrics, Mgr., prednášky, Anglo-American University
2010-2012 Aplikované kvantitatívne metódy II., Ing., Ph.D., prednášky, VŠE Praha
2009-2012 Aplikované kvantitatívne metódy I., Bc., prednášky, VŠE Praha 

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť
2013-2016 Modelovanie únikovosti plynovodov a tvorba doporučení pre zvýšenie efektívnosti systému, hlavný riešiteľ, RWE Česká republika
2014-2015 Cenová optimalizácia a správa ďalších interných ukazovateľov firmy, EURO-JET Intercontinental Česká republika
IV. Profil kvality tvorivej činnosti
IV.1 Prehľad výstupov

Celkovo
Za posledných šesť rokov
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus
3
2
Počet výstupov kategórie A
3
2
Počet výstupov kategórie B


Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A


Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby


Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni
.../...
... /...
IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne  päť.
BOLCHA, P. -- ROVNÝ J. Luck or luxury? Possible corruption in the car registration process in the Czech Republic. Journal of Public Policy, Cambridge Journals Online 2015. doi:10.1017/S0143814X15000276.
BOLCHA, P. -- ZEMPLINEROVÁ, A. Dopad investičních pobídek na objem investic v České republice. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2012. sv. 60, č. 1, s. 81--100. ISSN 0032-3233. URL: http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=833

	BOLCHA, P. O výpočte fiškálneho dopadu investičnej podpory. Politická ekonomie : teorie modelování, aplikace. 2008. sv. LVI, č. 2, s. 257--274. ISSN 0032-3233.


	BOLCHA, P. Kant - Sartre a späť. Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze.. sv. 13, č. 5, s. 61--71. ISSN 0572-3043.


	SCHWARZ, J. -- BARTOŇ, P. -- BOLCHA, P. -- HEŘMANSKÝ, P. -- MACH, P. Analýza investičních pobídek v České republice.  Praha. 2007. URL: http://www.mpo.cz/dokument34235.html



IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov. Maximálne päť výstupov.
1.

2.

3.

4.

5.

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.
1.

 Efekt státní podpory na investiční chování firem v ČR, Interní grantová agentura NF VŠE Praha, 2010

2.
Analýza vlivu abecedního pořadí na výsledky jedinců: případ nižších stupňů vzdělání v ČR, Interní grantová agentura NF VŠE Praha, 2009

3.

4.

5.

IV.5 Výstupy v oblasti poznania príslušného študijného odboru s najvýznamnejšími ohlasmi a prehľad ohlasov na tieto výstupy. Maximálne päť výstupov a desať najvýznamnejších ohlasov na jeden výstup.
1.
Okrem informácií o výstupe sa uvádzajú aj informácie o ohlasoch k nemu.
2.

3.

4.

5.

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Od 2014 - Advisory Board, School of Business Admonistration, Anglo-American University
V. Doplňujúce informácie
V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom

V.2 Ďalšie aktivity

Dátum poslednej aktualizácie
29.10.2015

Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.7)


Vysvetlivky k vybraným položkám
I.3
Uvádza sa konkrétna adresa pracoviska, v ktorom je vykonávaná práca pre vysokú školu, obvykle ide o adresu, na ktorej sa nachádza kancelária zamestnanca. Ak je výkon práce  na viacerých miestach, ako napríklad sídlo vysokej školy a detašované pracoviská, uvádzajú sa všetky miesta. Viac lokalít sa neuvádza, ak má zamestnanec kanceláriu na jednej adrese, ale v rámci vysokej školy alebo fakulty zabezpečuje predmety v budovách vysokej školy na inej adrese v rámci tej istej obce.
II.
Uvádza sa názov vysokej školy alebo inštitúcie, na ktorej získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tretieho stupňa, rok získania, študijný odbor a študijný program. Ak bolo vzdelanie získané v zahraničí, uvádza sa originálny názov študijného odboru a v zátvorke jeho preklad do štátneho jazyka.
Obdobne sa uvádza názov vysokej školy a fakulty, na ktorej bol udelený titul docent, a rok jeho udelenia, názov vysokej školy, ktorá navrhla vymenovanie za profesora, a rok, v ktorom sa tak stalo, a názov vysokej školy alebo inštitúcie, ktorá udelila vedeckú hodnosť doktor vied, a vedný odbor, v ktorom sa tak stalo.
Ak je to relevantné, uvádza sa aj ďalšie vzdelávanie súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie súvisiace s absolvovaným vysokoškolským štúdiom. Ide najmä o špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov. Uvádza sa rok, v ktorom bolo získané príslušné osvedčenie alebo certifikát, a názov absolvovaného vzdelávania.
III.1
Uvádza sa počet záverečných prác, ktoré boli vedené z pozície školiteľa a ktoré boli úspešne obhájené.
IV.1
Rok sa posudzuje v závislosti od roku vydania,  ak ide o ohlasy, posudzuje sa od roku vydania publikácie, ktorá je ohlasom na výstup,  ak ide o projekty, posudzuje sa v závislosti od roku, v ktorom sa začal projekt uskutočňovať.
Výstupy kategórie A sú výstupy, ktoré je možné považovať za výstupy špičkovej medzinárodnej kvality podľa podrobných pravidiel hodnotenia, podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu v rámci komplexnej akreditácie. Obdobne pre kategóriu B a ohlasy.
Uvádzajú sa len projekty, o ktorých financovaní rozhodla externá agentúra alebo inštitúcia, teda neboli financované v rámci grantovej schémy financovanej zo zdrojov vysokej školy. Výzva, v rámci ktorej bol projekt podporený, musela byť otvorená, t. j. každý, kto splnil zverejnené všeobecné kritériá, musel mať možnosť požiadať o grant. Uvádzajú sa len projekty, kde bola osoba, o ktorej je charakteristika, zodpovedným riešiteľom alebo jeho zástupcom.
IV.2 
až
IV.5
Uvádza sa v rámci pracovného pomeru, s ktorou právnickou osobou predmetné výstupy vznikli, boli publikované, teda či ide o tvorbu v rámci vysokej školy, ktorá podáva žiadosť.
IV.4 
Uvádzajú sa len projekty v pozícií zodpovedného riešiteľa a jeho zástupcu.
IV.5
Uvádza sa najviac päť výstupov s najvýznamnejšími ohlasmi. Okrem bibliografických údajov o výstupe sa uvádzajú aj informácie o jednotlivých ohlasoch – vrátane databázy, v ktorej je ohlas evidovaný. Uvádza sa najviac desať ohlasov na jeden výstup, z ktorých najmenej jeden vznikol v predchádzajúcich šiestich rokoch.
V.1
Táto položka je súčasťou vedecko-pedagogickej alebo umelecko-pedagogickej charakteristiky na účely poskytnutia informácií o garantovi alebo spolugarantovi študijného programu.


