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Zasedání grantové rady Fakulty podnikohospodářské (GRF) dne 1. 2. 2012 
 
Přítomni: 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc., prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. , 
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Ivana Vostřelová 
 
Omluven:   Ing. Pavel Kafka 
 
 
Prof. Nový seznámil členy GRF s finančními prostředky přidělenými na projekty IGA. 
Na Fakultu podnikohospodářskou byla přidělena částka 2 963 860 Kč, která byla následně 
rozdělena mezi vědecké projekty. 
Na FPH bylo na rok 2012 celkem podáno 30 nových projektů za celkem 5 612 180,- Kč 
Pokračujících projektů bylo podáno celkem 5 za celkem 755,74 Kč. 
 
GRF hodnotila projekty v souladu s Pravidly interní grantové soutěže VŠE v Praze. 
Všichni členové GRF se vyjádřili ke každému z projektů a na základě důkladného předchozího 
prostudování všech projektů posuzovali zejména níže uvedená kritéria: 

1. Závěry a doporučení předložených oponentských posudků.  
Komise se shodla na tom, že nelze hodnotit podle bodů přidělených některými 
oponenty, neboť v těchto posudcích se bodové hodnocení zabývalo převážně 
formálním hodnocením projektu, nikoli z hlediska vědecké hodnoty projektu. K 
přiděleným bodům v hodnocení projektů  bylo přihlíženo pouze orientačně.  

2.  Předpokládané publikační výstupy. 
3. Objem a struktura předpokládaných finančních prostředků. 
4. Očekávaný přínos projektu pro vědecký rozvoj fakulty. 

 
Na základě důkladného pečlivého zvážení jednotlivých návrhů dospěla rada k následujícímu 
závěru ve vztahu k nově podaným projektům pro rok 2012: 

 z celkového počtu 30 nových projektů bylo 
 13 projektů přijato  
 17 projektů bylo zamítnuto 

Rada dále posuzovala projekty, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2011 a řešiteli projektů byl 
předložen návrh na pokračování řešení v roce 2012. 

 z celkového počtu 5 nových projektů bylo 
 4 přijaty jako pokračující projekty (z toho 2 projektům byla 

doporučena úprava finančních výdajů) 
  1 projekt byl ukončen z důvodu žádosti hlavního navrhovatele o 

přerušení doktorského studia.  
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Přijaté projekty na rok 2012 
Ozn. Evid.Číslo Název 

  

1. 5/2012 

Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu 
a v zahraničníNavrhovatel: Ing. Ondřej KopeckýPracoviště: 
Katedra podnikové ekonomiky (FPH)         prof. Kislingerová,    

2. 13/2012 

Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize 
následnéNavrhovatel: Ing. Petr MakovskýPracoviště: Katedra 
mikroekonomie (FPH)  prof. Soukup     

3. 16/2012 

Trh práce a vzděláníNavrhovatel: Ing. Mgr. Vítězslav 
BicanPracoviště: Katedra mikroekonomie (FPH)   doc. Macáková   

  

4. 17/2012 

Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které 
nejsou založeny za účelem ziskuNavrhovatel: Ing. Kristýna 
KostihováPracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) doc. 
Scholleová   

  

5. 18/2012 

Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální 
kultury ve vybraných zemích Evropské unieNavrhovatel: Mgr. Jan 
HanzlíkPracoviště: Katedra Arts managementu (FPH)    

6. 20/2012 

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrovNavrhovatel: 
Mgr. Eliška NovotnáPracoviště: Katedra psychologie a sociologie 
řízení (FPH) doc, Jarošová     

7. 21/2012 

Six Sigma podporující štíhlý logistický systém v podmínkách 2. 
dekády 21. století ve zpracovatelském průmysluNavrhovatel: 
David HolmanPracoviště: Katedra logistiky (FPH)  prof. Pernica        

8. 24/2012 

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy 
společnostíNavrhovatel: Ing. Ondřej NowakPracoviště: Katedra 
podnikové ekonomiky (FPH)  doc. Hnilica    

9. 26/2012 

Analýza uplatňování controllingových nástrojů a vyhodnocení 
rozdílů v přístupu ke controllingu v době krize a postkrizovém 
řízeníNavrhovatel: Ing. Pavel ŠlégrPracoviště: Katedra podnikové 
ekonomiky (FPH)  prof. Dvořáček   

  

10. 29/2012 

Role správních orgánů v zákaznické strategii v České 
republiceNavrhovatel: Ing. Aleš KubíčekPracoviště: Katedra 
managementu (FPH)  prof. Malý     

11. 30/2012 

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti 
podnikůNavrhovatel: Ing. Monika Barton, MBAPracoviště: Katedra 
managementu (FPH)  doc. Srpová     

12. 31/2012 

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových 
metodNavrhovatel: Ing. Miroslav LorencPracoviště: Katedra 
managementu (FPH)    

13. 32/2012 

Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost 
podnikuNavrhovatel: Ing. Josef Krause, Ph.D.Pracoviště: Katedra 
podnikové ekonomiky (FPH)   
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Přihláška o pokračování projektů z roku 2011 
Ozn. Evid. Číslo Název 

  

1. 

IG309071 Analýza a hodnocení investičních projektů spolufinancovaných 
z evropských fondůNavrhovatel: Ing. Dagmar 
ČámskáPracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH) prof. 
Kislingerová 

  

2. 

IG309051 Regulace energetických firem v regionu střední Evropy a 
možnosti jejího zlepšeníNavrhovatel: Ing. et Ing. Ondřej 
MachekPracoviště: Katedra podnikové ekonomiky (FPH)          
doc. Hnilica   

3. 

IG310031 Management znalostíNavrhovatel: Michal ČervenkaPracoviště: 
Katedra managementu (FPH)  doc. Mládková   

4. 

IG302041 Metodiky animačních projektů v kultuřeNavrhovatel: PhDr. 
Irena TyslováPracoviště: Katedra Arts managementu (FPH) 

  

 
 
 
V Praze dne 1. 2. 2012 
Zapsala: Ivana Vostřelová  
 
Předseda GRF: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 


