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RADA VAV,EDIČNÍ RADA, REDAKČNÍ RADA, GK IGS: 
Předsedkyně Rady VaV předkládající návrh k hlasování (bez titulu): Jana Klicnarová 

Hlasování per rollam se zúčastnili (bez titulů): Dagmar Škodová Parmová, Hana Doležalová, Milan Jílek, Eva 

Kislingerová, Ivana Faltová Leitmanová, Tomáš Mrkvička, Kamil Pícha, Ladislav Rolínek, Petr Řehoř, Drahoš 

Vaněček, Jan Vávra, Radek Zdeněk, Jana Klicnarová 

BODY HLASOVÁNÍ: 
1) ÚVODEM K HLASOVÁNÍ 

Předsedkyně Rady VaV zaslala pomocí e-mailu záležitosti k hlasování per rollam a dalšímu projednání všem 

členům Rady VaV EF s prosbou o zaslání zpět do 30. 11. 2020.  

Jednotlivé projednávané body navrhovatelů (bez titulů) s výsledkem hlasování jsou uveřejněny níže. 

2) NÁVRH PROJEKTU IGS SUSTAINABILITY AND INDUSTRY 4.0 (M. Pech) 

Hlasující členové Rady VaV volili mezi následujícími tvrzeními, které se týkaly financování projektu 

zaměřeného na výzkum vztahu udržitelnosti a Průmyslu 4.0. a publikování  ve vybraném časopise (mohli 

zvolit více možností): 
A)  Souhlasím v současné podobě a plné výši. 

B)  Souhlasím v plné výši, ale doporučuji zkusit jiný ekonomicky zaměřený časopis s nenulovým IF. 

C)  Souhlasím zaslat do navrhovaného časopisu, ale se spoluúčastí katedry. 

D) Souhlasím, ale doporučuji zkusit jiný ekonomicky zaměřený časopis s nenulovým IF a financovat za spoluúčasti katedry.  

E) Souhlasím se záměrem, ale nedoporučuji udělit IGS. Řešitelé, ať po dopsání článku předloží článek s návrhy, kam lze poslat a 

zažádají o mimořádné RVO. 

F) Nesouhlasím s financováním. 

Výsledek hlasování: A (6) - B (3) - C (6) - D (3) - E (3) - F (0) 

3) NÁVRH PROJEKTU IGS Digitalization and Industry 4.0 (J. Vrchota) 

Hlasující členové Rady VaV volili mezi následujícími tvrzeními, které se týkaly financování projektu 

zaměřeného na výzkum vztahu digitalizace a technologií průmyslu 4.0. a publikování ve vybraném časopise 

(mohli zvolit více možností): 
A)  Souhlasím v současné podobě a plné výši. 

B)  Souhlasím v plné výši, ale doporučuji zkusit jiný ekonomicky zaměřený časopis s nenulovým IF. 

C)  Souhlasím zaslat do navrhovaného časopisu, ale se spoluúčastí katedry. 

D) Souhlasím, ale doporučuji zkusit jiný ekonomicky zaměřený časopis s nenulovým IF a financovat za spoluúčasti katedry.  

E) Souhlasím se záměrem, ale nedoporučuji udělit IGS. Řešitelé, ať po dopsání článku předloží článek s návrhy, kam lze poslat a 

zažádají o mimořádné RVO. 

F) Nesouhlasím s financováním. 

Výsledek hlasování: A (5) - B (2) - C (3) - D (6) - E (3) - F (0) 

4) NÁVRH PROJEKTU IGS Specifika a determinanty zadlužení zemědělských podniků (N. Soukupová) 

Hlasující členové Rady VaV volili mezi následujícími tvrzeními, které se týkaly financování projektu 

zaměřeného na poznání specifik zadlužení zemědělských podniků a analyzování vlivu jednotlivých 

determinant na jejich kapitálovou strukturu a publikování v časopise (mohli zvolit více možností): 
A) Souhlasím s financováním. 

B) Souhlasím,  ale doporučiji zaslat navrhovatelce průvodní dopis s doporučením publikovat výsledky v časopise typu min. SCOPUS. 

C) Souhlasím, ale za podmínky publikování výsledků v časopise typu min. SCOPUS. 

D) Souhlasím, ale navrhuji  krácení. 

E) Nesouhlasím s financováním. 

Výsledek hlasování: A (8) - B (5) - C (2) - D (0) - E (0)  
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5) NÁVRH PROJEKTU IGS  NÁKUP DAT OD AGENTURY STEM/MARK (J. Novotná) 

Hlasující členové Rady VaV volili mezi následujícími tvrzeními, které se týkaly financování projektu 

zaměřeného na získání dat z dotazování zaměřeného na nástroje zvyšování konkurenceschopnosti  

v cestovním ruchu: 
A) Souhlasím s financováním. 

B) Souhlasím, ale navrhuji  krácení. 

C) Nesouhlasím s financováním. 

Výsledek hlasování: A (12) - B (0) - C (1)  

6) ZMĚNA PROJEKTU IGS 2020 ZHODNOCENÍ SYSTÉMU PODPORY RODIN A MANAGEMENT RODIČOVSKÉ 

DOVOLENÉ (A. Čarvašová) 

Řešitelka projektu žádala o změnu v řešení projektu IGS v kontextu pandemické situace COVID 19. Rada VaV 

se rozhodla projektu IGS ukončit financování a nepožadovat po řešitelce slíbené výstupy. V případě, že bude 

řešitelka chtít po uklidnění situace COVID-19 v projektu pokračovat, může Radě VaV předložit novou žádost 

o IGS, příp. mimořádné RVO. 

7) PŘIPOMÍNKY K UČEBNÍMU TEXTU (L. Tichá + P. Kita) 

Posledním bodem hlasování bylo navržení připomínek k předloženému učebnímu textu Řízení obchodního 

personálu, který byl předložen radě ke schválení vydání a schválen nebyl. Proto byly znovu předloženy radě 

nejčastěji přiložené připomínky a nadpoloviční většina Rady VaV se shodla na následujících připomínkách: 

- Vysvětlit vazbu na nové předměty (využití v nových akreditacích). Zdůvodnit potřebnost. 

- Má-li být vydáno jako učebnice - doplnit otázkami, příklady k procvičení a kapitoly dle přísl. sylabu +  

formální a stylistické úpravy dle zaslaných připomínek. 

- Má-li být vydáno jako učební text, provést formální a stylistické úpravy dle zaslaných připomínek. 

Autoři tedy budou požádáni o zvážení zapracování těchto připomínek a o zaslání svého nového návrhu 

radě. 

Úkoly pro zaměstnance, katedry a vedení EF: Zodpovídá Termín 

1 Zveřejnění zápisu Ing. Nikola 
Soukupová 
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