
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. 

Klara.antlova@tul.cz 

tel. 485352390 

Možná spolupráce  

v oblasti vědy a výzkumu  

na Ekonomické fakultě TUL 

mailto:Klara.antlova@tul.cz
mailto:Klara.antlova@tul.cz


Tvůrčí činnost 

Výzkum Inovace Vzdělávací činnost 

Základní Aplikovaný 

GA ČR MMR 

TA ČR 

SGS 

DČ 

OP VK 

OP PS Cíl 3 

 

Rozvojové projekty 

Institucionální podpora 

EF TUL věda a výzkum | 17. a 18. 9. 2013 

Typy projektů na EF TUL 



Technologická agentura ČR 

• Vymezení subregionů pro rozlišení a 

řešení sociálních a ekonomických disparit 

(2012-2013), smyslem je navrhnout 

subregionální strukturu ČR vhodnou pro 

kvantifikaci regionálních disparit 

• Regionální cenový index jako indikátor 

reálných socio-ekonomických disparit 

(2014-2015)  



EF TUL věda a výzkum | 17. a 18. 9.2013 

Projekty ESF 

• Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a 

odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře 

v ČR 

• Inovace mezioborového studijního programu 

Ekonomika a management se zaměřením na znalostní 

ekonomiku  

• Inovace a podpora doktorského studijního programu 

Ekonomická informatika  

• Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a 

praxí  

• Regionální kontaktní organizace Liberec – Kontakt pro 

Evropský výzkumný prostor  



Interní projekty fakulty  

(Studentská grantová soutěž)  
• Inovace a varianty vertikální integrace 

• Identifikace faktorů konkurenceschopnosti firem v české č. Euroregionu 

• Determinanty kapitálové struktury podniků v České republice 

• Vybraná problematika finančního řízení podniku v kontextu současné 
daňové legislativy 

• Analýza využitelnosti dat z podnikového inf.s.SAP pro potřeby sestavení 
finančního plánu 

• Využití CRM (řízení vztahů se zákazníky) na B2B trzích v Libereckém kreji 

• Anylýza zásob v dvouúrovňovém dodavatelském řetězci 

• Analýza vypovídací schopnosti Altmanova bankrotního modelu v ČR 

• Vliv hospodářské kriuze na rozhodování vybraných společností v oblasti 
financí 

• Přístupy EU k regulaci finančních trhů a její vliv na český finanční sektor 

• Komparace modelů řešení environmentálních rizik na světovém pojistném 
trhu 

• Energetická náročnost české ekonomiky 

 



Spolupráce při zajišťování ročních řízených 

praxí v bakalářském studijním oboru: 

Manažerská informatika 

 

Ekonomie  
Informační  

management 

Sociální  

psychologie 

Dvousemestrová roční praxe ve 3. ročníku 



Příklady řešených projektů v rámci 

dvousemestrové praxe 

• Nalezení vhodných metrik pro hodnocení B2B modelu 

• Inovace podnikových informačních systémů v lázeňství a wellness 

• Návrh marketingové strategie pro softwarovou společnost 

• Uplatnění nástrojů Google Analytics pro optimalizaci webových 
stránek 

• Využití metody Design of Experiments ve ŠKODA AUTO a.s. 

• Uplatnění ICT při návrhu marketingové strategie 

• Uplatnění moderních technologií v oblasti in-store marketingu u 
servisních partnerů značky Škoda 

• Řízení změn v informačních systémech SAP 

• Optimalizace sběru dat z pracoviště na měření geometrie světel 
nových vozidel a jejich prezentace v počítačové síti ve ŠKODA AUTO 
a. s. 

• Aplikace jednotného označení závad (EFA) v systémech používaných 
ve ŠKODA AUTO, a.s. 

• Statistické metody řízení jakosti 

• Určeni rizik v procesu FMEA 

 

 

 




