
Zasedání grantové rady Fakulty podnikohospodá

 

1. 2. 2013 

 

Zápis: 
Přítomni: 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc., prof. Ing. Jind

Kislingerová, CSc., doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Ivana Vost
Omluven:    Ing. David Vrba
 
Předseda grantové rady f

přidělených finančních prostř
financování fakultních projekt

 
Hlavním bodem programu bylo odsouhlasení 

grantové agentury (dále jen IGA).
Předseda GRF prof. Nový p

celkem 33 přihlášek. Z toho 
pokračování projektů z minulého období
následující: 

 
• nové interní grantové p
• přihlášky 
----------------------------------------------------------------------
• celkem 

 
Po formální stránce spl

podmínky. Členové grantové rady IG
posuzovali zejména tato kritéria:

 
- závěry a doporu
- personální složení projektových kolektiv
- strukturu
- charakter projektu a jeho výzkumné zam
- očekávaný p

 
Na základě pečlivého zvážení 

k následujícím závěrům: 
 
Z celkového počtu 27 nov

přijatých a 16 návrhů projektů
Rada dále projednávala 6 

2012 a řešiteli projektů byla
Všem 6 pokračujícím 

jednu čtvrtinu. 
 
Příloha: 
 

• Tabulka 
• Tabulka 

 
Zapsala: Ivana Vostřelová 
Schválil: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 
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prof. Ing. Ivan Nový, CSc., prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., pr
, doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Ivana Vostřelová
Ing. David Vrba 

grantové rady fakulty (dále jen GRF) seznámil přítomné 
ních prostředků pro Fakultu podnikohospodářskou 

projektů. Rozpočet byl stanoven na 3 088,50 

programu bylo odsouhlasení financování projekt
grantové agentury (dále jen IGA). 

f. Nový přivítal přítomné členy a uvedl, že bylo podáno 
toho 27 nových interních grantových přihlášek 
minulého období. Finanční struktura podaných p

nové interní grantové přihlášky  5134,12 Kč 
ihlášky pokračujících projektů  1 411,82 Kč 

--------------------------------------------------------------------- 
     6 545,94 Kč 

Po formální stránce splňovaly všechny projekty předem nadefinované
grantové rady IGA se seznámili s předloženými projekty a 

posuzovali zejména tato kritéria: 

ěry a doporučení předložených oponentských posudk
personální složení projektových kolektivů, 
strukturu a objem předpokládaných finančních náklad
charakter projektu a jeho výzkumné zaměření, 

ekávaný přínos projektu pro vědecký výzkumný

livého zvážení a projednání jednotlivých návrhů

čtu 27 nově podaných projektů bylo 11 
 projektů bylo zamítnuto.  

Rada dále projednávala 6 návrhů projektů, jejichž řešení bylo zahájeno v
a předložena přihláška na pokračování řešení v

ujícím projektům bylo doporučeno snížení finanč

Tabulka 1: Přijaté projekty na rok 2013 
Tabulka 2: Pokračující projekty na rok 2013 
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3 088,50 tis. Kč.  

projektů Interní 

vedl, že bylo podáno 
řihlášek a 6 bylo na 

ní struktura podaných přihlášek je 

edem nadefinované 
edloženými projekty a 

edložených oponentských posudků, 
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řešení v roce 2013.  
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Tabulka 3: Přijaté projekty na rok 2013

Přijaté projekty na rok 2013

Poř. č. Číslo 

1. 5/2013 Analýza vlivu osoby podnikatele na 
Navrhovatel: 
psychologie a

2. 6/2013 Finanční tíseň
Ing. Jan Švoma, MBA 
ekonomiky (FPH)

3. 9/2013 Rodinné firmy v
Ing. et Ing. Ond
Katedra podnikové ekonomiky (FPH)

4. 10/2013 Vliv sportovního úsp
Navrhovatel: 
Katedra podnikové ekonomiky (FPH)

5. 13/2013 Signalizační chování na trhu práce
Mgr. Vít ězslav Bican 
mikroekonomie (FPH)

6. 22/2013 Přístup malých a
k uplatňování spole
Ing. Ond řej Pešek 
(FPH) 

7. 23/2013 Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu 
při akumulaci investi
vybraných evropských zemí
Kubíček Pracovišt

8. 28/2013 Rozvoj kariéry mladých v
ekonomiky –
a Českou republikou
Bronislaw Czapran 
personalistiky (FPH)

9. 32/2013 Indikátory měř
Navrhovatel: 
Katedra podnikové ekonomiky (FPH)

10. 33/2013 Dopad řízení vztah
výkonnost organizací
Pracoviště: Katedra managementu (FPH)

11. 34/2013 Získávání profesních dovedností u
a mužů s přihlédnutím k
Barbora Koklarová 
a sociologie ř
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: Přijaté projekty na rok 2013 

Přijaté projekty na rok 2013 

Název 

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

ní tíseň – predikce a konsekvence Navrhovatel: 
Ing. Jan Švoma, MBA Pracoviště: Katedra podnikové 
ekonomiky (FPH) 

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost Navrhovatel: 
Ing. et Ing. Ond řej Machek, MBA Pracoviště: 
Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu 
Navrhovatel: Mgr. Ji ří Kotáb, Ph.D. Pracoviště: 
Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

ční chování na trhu práce Navrhovatel: Ing. 
ězslav Bican Pracoviště: Katedra 

mikroekonomie (FPH) 

ístup malých a středních podniků v oblasti kultury 
ování společenské odpovědnosti Navrhovatel: 
řej Pešek Pracoviště: Katedra marketingu 

Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu 
i akumulaci investičního kapitálu ve firmách 

vybraných evropských zemí Navrhovatel: Ing. Aleš 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH) 

Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní 
– srovnávací studie mezi Polskem 

eskou republikou Navrhovatel: Ing. Tomasz 
Bronislaw Czapran Pracoviště: Katedra 
personalistiky (FPH) 

Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací 
Navrhovatel: Ing. Kristýna Kostihová Pracoviště: 
Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

ízení vztahů se zákazníky na finanční 
výkonnost organizací Navrhovatel: Ing. Karel Koliš 

ě: Katedra managementu (FPH) 

Získávání profesních dovedností u odborníků – žen 
přihlédnutím k věku Navrhovatel: Ing. 

Barbora Koklarová Pracoviště: Katedra psychologie 
sociologie řízení (FPH) 
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Tabulka 4: Pokračující projekty na rok 2013

Pokračující projekty na rok 2013

Poř. č. Číslo 

1. 20/2012 Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov

Navrhovatel: 
Katedra psychologie a

2. 24/2012 Analýza kodexů a

společností 
Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH)

3. 26/2012 Analýza uplatňování controllingových

a vyhodnocení rozdílů v

v době krize a

Pavel Šlégr 
(FPH) 

4. 30/2012 Využití intrapodnikání pro zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků

Monika Barton, MBA 
managementu (FPH)

5. 31/2012 Možnosti a rizika implementace aktivních výukových 

metod Navrhovatel: 
Pracoviště: Katedra managementu (FPH)

6. 32/2012 Význam environmentálních aspektů pro 

konkurenceschopnost podniku

Josef Krause, Ph.D. 
ekonomiky (FPH)
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: Pokračující projekty na rok 2013 

Pokračující projekty na rok 2013 

Název Číslo zakázky

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov 

Navrhovatel: Mgr. Eliška Novotná Pracoviště: 
psychologie a sociologie řízení (FPH) 

IG303022

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy 

 Navrhovatel: Ing. Ondřej Nowak 
ě: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) 

IG309062

Analýza uplatňování controllingových nástrojů 

vyhodnocení rozdílů v přístupu ke controllingu 

době krize a postkrizovém řízení Navrhovatel: Ing. 
Pavel Šlégr Pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky 

IG309042

Využití intrapodnikání pro zvyšování 

konkurenceschopnosti podniků Navrhovatel: Ing. 
Monika Barton, MBA Pracoviště: Katedra 
managementu (FPH) 

IG310062

rizika implementace aktivních výukových 

Navrhovatel: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. 
ě: Katedra managementu (FPH) 

IG310072

Význam environmentálních aspektů pro 

konkurenceschopnost podniku Navrhovatel: Ing. 
Josef Krause, Ph.D. Pracoviště: Katedra podnikové 
ekonomiky (FPH) 

IG309072
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Číslo zakázky  
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