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Zápis: 
Přítomni: 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc., prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., prof. Ing. Eva Kislingerová, 
CSc.,Ing. Marek Stříteský, Ph.D., Ivana Vostřelová 
Omluven:   Ing. David Vrba 

 
Předseda Grantové rady fakulty (dále jen GRF) seznámil přítomné členy s výší 
přidělených finančních prostředků pro Fakultu podnikohospodářskou pro účely 
financování fakultních projektů. Rozpočet byl stanoven na 3 152,8 tis. Kč.  

 
Hlavním bodem programu bylo odsouhlasení financování projektů Interní grantové 
agentury (dále jen IGA). 
Předseda GRF prof. Nový přivítal přítomné členy a uvedl, že bylo podáno celkem 33 
přihlášek. Z toho 1 pokračující projekt z minulého období, 30 nových vědeckých 
projektů a 2 projekty na pořádání vědecké konference. 

 
 Finanční struktura podaných přihlášek je následující: 
 

• nové interní grantové přihlášky  6 288,86 tis. Kč 
• přihlášky pokračujících projektů     201,88 tis. Kč 
---------------------------------------------------------------------- 
• celkem     6 490,74 tis. Kč 

 
Po formální stránce splňovaly všechny projekty předem nadefinované podmínky. 
Členové grantové rady IGA se seznámili s předloženými projekty a posuzovali zejména 
personální obsazení (přítomnost pouze školitele a jeho doktoranda), strukturu a objem 
předpokládaných finančních nákladů, charakter projektu, jeho výzkumné zaměření a 
hlavně závěry i doporučení předložených oponentských posudků. 
 
Dále byly vyhodnoceny vypracované posudky s doporučením: 

• pokračování projektu bez výhrad, 

• pokračování projektu s výhradou (finanční náklady apod.), 

• zamítnutí. 

Na základě pečlivého zvážení a projednání jednotlivých návrhů dospěla rada 
k následujícím závěrům: 

 
Z celkového počtu 32 nově podaných vědeckých projektů bylo 15 návrhů projektů a 2 
projekty na pořádání konference přijatých a 15 návrhů projektů bylo zamítnuto. Rada 
dále projednala 1 návrh projektu, jehož řešení bylo zahájeno v roce 2013 a řešiteli byl 
projekt schválen na pokračování řešení v roce 2014.  
 
Příloha: 

 
Tabulka 1: Přijaté projekty na rok 2014 
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Tabulka 2:Přijaté projekty na rok 2014 

Číslo Název 

91/2014 

Pořádání konference: 8th International Days of Statistics and 
Economics 
Navrhovatel: doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mikroekonomie (FPH)            KONFERENCE 

2/2014 

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve 
vybraných zemích EU a Číně 
Navrhovatel: doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

121/2014 

Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost 
Navrhovatel: Ing. Josef Krause, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

82/2014 

Vliv přístupu zákazníka na volbu přepravních, zasilatelských 
a logistických služeb v multimodálních přepravách 
Navrhovatel: Ing. Eva Šrámková 
Pracoviště: Katedra logistiky (FPH) 

12/2014 

Měření efektivnosti řízení vybraných památkových objektů a kulturních 
eventů 
Navrhovatel: Ing. Zdeněk Pátek 
Pracoviště: Katedra Arts managementu (FPH) 

66/2014 

Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury 
Navrhovatel: Ing. Marek Prokůpek 
Pracoviště: Katedra Arts managementu (FPH)   KONFERENCE 

80/2014 

Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce a pracovní produktivitu 
Navrhovatel: Ing. Petr Obergruber 
Pracoviště: Katedra mikroekonomie (FPH) 

101/2014 

Sektorová analýza rodinných firem v České republice 
Navrhovatel: Ing. Martin Brabec 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

129/2014 

Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek 
ve veřejných zakázkách 
Navrhovatel: Ing. David Kula, MBA 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

39/2014 

Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku 
Navrhovatel: Ing. Iveta Mackenzie 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

96/2014 

Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti realizace aktivit v ČR 
Navrhovatel: Ing. Ondřej Hykš 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 
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124/2014 

Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb 
Navrhovatel: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

105/2014 

Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen ve 
vybraných zemích Evropské unie 
Navrhovatel: Ing. Petr Makovský, Ph.D. 
Pracoviště: Katedra mikroekonomie (FPH) 

123/2014 

Ekonomická náročnost sportu 
Navrhovatel: Ing. Róbert Kuchár 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

13/2014 

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání 
Navrhovatel: Ing. Jana Müllerová 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

69/2014 

Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních 
pozic 
Navrhovatel: Mgr. Martin Kopecký 
Pracoviště: Katedra psychologie a sociologie řízení (FPH) 

84/2014 

Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí 
Navrhovatel: Ing. Daniela Kolouchová 
Pracoviště: Katedra marketingu (FPH) 

 5/2013 

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu Navrhovatel: Ing. 
Michal Andera  
Pracoviště: Katedra pésychologie a sociologie řízení (FPH)  firmy  
 
pokračující projekt 
 

 
 
V Praze dne 10. 2. 2014 
Zapsala: Vostřelová Ivana 
Schválil: prof. Nový 
 


