Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci roku 2013 na Fakultě
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
Komise ve složení:
•
•

František Kulovaný, jr.
František Piškanin

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 51 publikace v pěti hlavních kategoriích dále členěných na
publikace v českém jazyce a na publikace ve světovém jazyce. Komise publikace posoudila a dospěla
k závěru, že nejlepšími publikacemi jsou pouze v níže uvedených kategoriích.
V ostatních kategoriích nebyla vybrána žádná publikace.

V kategorii: 1.
A – Odborná kniha
I.

místo

KISLINGEROVÁ, Eva, RICHTER, Tomáš, SMRČKA, Luboš, aj. Insolvenční praxe v České republice. 1.
vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. 144 s. ISBN 978-80-7400-497-1. (Další autoři: HŘÍBAL, Daniel, KUPEC,
Olga, POSPÍŠIL, Branislav, PÚRY, František, RAJL, Jiří, RICHTER, Jiří, SCHÖNFELD, Jaroslav, ŠVOMA,
Jan).
Zadavatel: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Komentář: Jde o prestižní dílo autorského týmu Katedry podnikové ekonomiky FPH VŠE v Praze a
externistů z praxe. Tématem knihy je zhodnocení praxe v insolvenčních řízeních za posledních 6 let v
ČR. Autoři se zabývají aktuálním tématem, kdy krizový vývoj v reálné ekonomice vyžaduje, ve smyslu
Schumpeterovy kreativní destrukce, nutnost efektivní transformace zdrojů do nových
oborůpodnikání a to současně za co nejmenších nákladů.
II. místo

BOUKAL, Petr, aj. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 264 s.
ISBN 978-80-247-4487-2. (Další autoři: MIKAN, Pavel, PEMOVÁ, Terezie, VÁVROVÁ, Hana,
VILIKUSOVÁ, Ivana, ZATLOUKALOVÁ, Tereza).
Zadavatel: Ing. Petr Boukal, Ph.D.
Komentář: Jedná se o odbornou knihu s uceleným přehledem nástrojů a možností fundraisingu pro
neziskové organizace. Domníváme se, že vzhledem k nepříliš efektivnímu způsobu rozdělování
prostředků státem se – bohužel – musí mnoho obecně prospěšných projektů přenést (včetně
financování) ve velké míře na soukromý sektor. Získávání zdrojů je v tomto případě základním
východiskem pro aktivity neziskových organizací.
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B – Odborná kniha ve světovém jazyce
( Do této kategorie bylo možné přihlásit publikace, které odpovídají definici dle RIV, uvedeno
na webu FPH)

I.

místo

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, BRIGHT, Edward Shippen, MUEHLFEIT, Jan. Honesty in Leadership: A Case of
the Czech Republic. In: VISSAK, Tiia, VADI, Maaja, aj. (Dis)honesty in Management. Manifestations
and Consequences. Bingley : Emerald Group Publishing, 2013, s. 227–241. 373 s. ISBN 978-1-78190601-9.
Zadavatel: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Komentář: Jedná se o kapitolu v rozsáhlé odborné knize (Dis)honesty in Management. Manifestations
and Consequences – kapitola na téma Honesty in Leadership: A Case of the Czech Republic . Autoři
představují konkrétní příklady i důsledky poctivého a osobního příkladu/vůdcovství v podnikání
v České republice. Popisují stav českého politického, ekonomického i sociálního systému a jeho
dopady v soukromém i veřejném sektoru včetně dalšího potenciálu pozitivního vývoje.
II. místo

POŠTA, Vít. Financial Risk and Real Economy. 1. vyd. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic
Publishing, 2013. 111 s. ISBN 978-3-659-30717-1.
Zadavatel: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Komentář: Jedná se o odbornou monografii v anglickém jazyce na téma finančních rizik a reálné
ekonomiky.Zde je nutné ocenit stručnost, jasnost a názornost představení daného tématu v cizím
jazyce.

V kategorii: 2.
Článek v impaktovaném časopise (IF)
( Do této kategorie bylo možné přihlásit odborné články vydané v odborných časopisech v ČR i v
zahraničí a mají pro sledovaný rok nenulový IF)
I.

místo

LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan, JAKL, Martina, OČKO, Petr. Faktory ovlivňující vstup do podnikání:
začínající podnikatelé v České republice. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 2, s. 229–247. ISSN
0032-3233.
Zadavatel: Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.
Komentář: Článek je založen na empirickém výzkumu reprezentativního souboru dospělé populace
v České republice na téma analýzy faktorů ovlivňujících vstup do podnikání. Domníváme se, že jeho
závěry by mohly být významným přínosem pro formování hospodářské politiky státu s cílem zvrátit
nepříznivý - respektive stagnující - sklon české populace mužů a žen ke vstupu do podnikání, převzetí
podnikatelského rizika.
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V kategorii: 3.
A – Učebnice
I. místo

HEŘMAN, Jan, HOROVÁ, Olga. Průmyslové technologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha : Oeconomica,
2013. 260 s. ISBN 978-80-245-1907-4.
Zadavatel: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
Komentář: Učebnice „Průmyslové technologie pro ekonomy“ rozšiřuje okruh ekonomických poznatků
o znalosti základních výrobních prostředků a technologických postupů. Poskytuje studentům
rozšířený pohled na vybrané oblasti produkčního procesu firmy a provazuje dané poznatky napříč
několika teoretickými ekonomickými disciplínami. Daná učebnice dle našeho názoru reaguje na zcela
oprávněný požadavek praxe, kdy významná část hrubého domácího produktu je tvořena průmyslem,
který na druhou stranu trpí významným nedostatkem kvalifikované pracovní síly a není schopen
absorbovat absolventy s čistě ekonomickým vzděláním.

B – Učebnice ve světovém jazyce
I. místo

SMRČKA, Luboš. The Great Global Crisis and Family Finance (How to look after your property in a
Word of catastrophe and ruin). 1. vyd. Ely, Cambridgeshire : Melrose Press Limited, 2013. 587 s. ISBN
978-1-907732-74-4.
Zadavatel: doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Komentář: Odborná monografie na téma „Globální krize a dopady na rodinné finance“ reaguje na
aktuální situaci v ekonomickou a finanční krizí postižených regionech světa. Autor vyzdvihuje realitu
změny ekonomické a finanční stability milionů lidí (rodin) vyspělého světa a možná východiska pro
nadcházející období spočívající mimo jiné v návratu k základním ekonomickým pravidlům.

V kategorii: 4.
A – Článek publikovaný v recenzovaném časopise uvedeném v seznamu
recenzovaných časopisů dle RIV
I.

místo

ŠPAČEK, Miroslav. Hodnotové řízení podpůrných procesů údržby a jeho využití v praxi. Acta
Oeconomica Pragensia [online], 2013, roč. 21, č. 4, s. 34–48. ISSN 0572-3043. URL:
http://www.vse.cz/aop/abstrakt.php3?IDcl=409.
Komentář: Článek pojednává o hodnotovém řízení jednoho z důležitých podpůrných procesů
v podniku. Autor navrhuje zejména ukazatele měření výkonnosti údržby a přínosy zvládnutí
efektivního řízení této podpůrné činnosti k ekonomické tvorbě hodnoty/zisku.
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B – Článek publikovaný v recenzovaném časopise ve světovém jazyce uvedeném
v seznamu recenzovaných časopisů
I.

místo

HRUBOŠOVÁ, Eva, KAMENÍKOVÁ, Blanka, STROUHAL, Jiří, BONACI, Carmen, CRINA, Filip. Hedging
Foreign Exchange Risk in SME in the Czech Republic. International Journal of Mathematics and
Computers in Simulation, 2013, roč. 7, č. 2, s. 198–205. ISSN 1998-0159..
Komentář: Článek se věnuje problematice zajištění měnových rizik v malých a středních podnicích.
Toto téma je velmi aktuální s ohledem jednak na míru otevřenosti české ekonomiky a současně na
potřebu zajišťovat exportní příjmy denominované v cizích měnách do české koruny. Přibližuje
nástroje, které jsou v mnoha případech nepříliš známé středním a malým podnikům včetně jejich
rizik, která jsou v přímém rozporu s rozumnou mírou averze k dodatečnému riziku firem.

V kategorii: 5.
Jiné (např. případové studie, příspěvek na konferencích uvedených v seznamu
Thomson Reuters, článek v ostatních recenzovaných časopisech, článek v
nerecenzovaných časopisech,..)
I.

místo

ŠPAČEK, Miroslav, KOPECKÝ, Zdeněk. Company crisis and mitigation by strategic aproaches. Krízový
manažment – Crisis management [online], 2012, roč. 11, č. 2, s. 59–68. ISSN 1336-0019.
URL: http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/km-2-2012.
Datum uložení: 2013/02/08

Komentář: Článek se zabývá aktuálními tématy nutnosti rychlé reakce společností na dynamické
změny globálního světového prostředí a popisuje roli krizového managementu a možnosti eliminace
dopadů krizí na podnik. Vyzdvihuje nezbytnost strategického přístupu i v krizových situacích a
variantnost plánů dle potenciálního budoucího vývoje.

V Praze dne 4. prosince 2012
František Kulovaný, jr. _____________________________
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