
 

 

Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci roku 2018  

na Fakultě podnikohospodářské 

Vysoké školy ekonomické v Praze 

 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14 publikací ve třech kategoriích. Komise publikace 

posoudila a dospěla k závěru, že nejlepší publikace jsou v níže uvedených kategoriích. 

Oceněny mohly být maximálně 3 publikace v každé kategorii. 

 

Kategorie Kniha (do této kategorie je možné přihlásit monografie 

i učebnice) 

 

1) NOVÁK, Radek a kol. Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2018. 342 s. ISBN 978-80-7400-041-6.  

 

Kniha komplexně pojednává zvolené téma, je přehledná, má přiměřený rozsah. 

Obsahuje aktuální poznatky vhodné pro teorii i praxi. Kniha byla doporučena 

předsedou sdružení ČESMAD BOHEMIA Ing. Vladimírem Starostou. 

 

2) SCHÖNFELD, Jaroslav a kol. Transformace a restrukturalizace podniku. 1. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2018. 464 s. ISBN 978-80-7400-690-6.  

 

Kniha je multioborově zaměřena. Aktuální poznatky jsou zpracovány čtivou a 

přehlednou formou. Rozsah knihy je adekvátní tématu. Kniha je doplněna o rozsáhlé 

studie konkrétních podniků, které se dostaly do ekonomické krize, což je důležité jak 

pro oblast teorie, tak pro oblast aplikační sféry.  

 

3) KARLÍČEK, Miroslav a kol. Základy marketingu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 288 

s. ISBN 978-80-271-0955-5.  

 



 

 

Kniha se opírá o základní principy marketingu, které zpracovává komplexně. Zahrnuje 

nejnovější trendy v oboru a zároveň prezentuje celou řadu příkladů z praxe. Kniha je 

přehledné a čtenářsky přívětivá, ale zároveň neztrácí svou odbornost. 

 

Kategorie článek v odborném časopise (do této kategorie je možné 

přihlásit odborné články vydané v odborných časopisech v ČR 

i v zahraničí, které mají pro poslední známé období nenulový IF 

v databázi Thomson Reuters či nenulový SJR v databázi Scopus) 

 

1) LUKEŠ, Martin, LONGO, Maria Cristina, ZOUHAR, Jan. Do business incubators 

really enhance entrepreneurial growth? Evidence from a large sample of innovative 

Italian start-ups. Technovation [online]. 2018, ISSN 0166-4972. Dostupný zde: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497218301627?via%3Dihub.  

 

Časopis Technovation je hodnocen stupněm 3 v Academic Journal Guide (2018) a je 

jedním ze třech nejlepších světových časopisů v obou Inovac. Téma je stále aktuální a 

zajímavé, je zpracováno na vysoké metodologické, datové i interpretační úrovni. 

Článek vyčnívá svým zpracováním a odpovídá trendu mezinárodní spolupráce 

autorského týmu. 

 

2) KOLÁŘ, Petr, SCHRAMM, Hans-Joachim, PROCKL, Günter. Intermodal transport 

and repositioning of empty containers in Central and Eastern Europe hinterland. Journal 

of Transport Geography. 2018. ISSN 0966-6923. Dostupný zde: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0966692316307591.   

 

3) DVOULETÝ, Ondřej. Effects of Soft Loans and Credit Guarantees on Performane of 

Supported Firms: Evidence from the Czech public Programme START. Sustainability. 

2018. ISSN 2071-1050. Dostupný abstrakt zde: https://www.mdpi.com/2071-

1050/9/12/2293.   

 



 

 

3) KUBÍČEK, Aleš, MACHEK, Ondřej. Gender-related foctors in family business 

succession: A systematic literature review. Review of Managerial Science. 2018. ISSN 1863-

6683. Dostupný zde: https://link.springer.com/article/10.1007/s11846-018-0278-z.   

 

Kategorie nejlepší publikace studenta doktorského studia (do této 

kategorie je možné přihlásit knihy nebo odborné články vydané v 

odborných časopisech v ČR i v zahraničí, které mají pro poslední známé 

období nenulový IF v databázi Thomson Reuters či nenulový SJR 

v databázi Scopus. Je-li spoluautorem jiný zaměstnanec VŠE, je třeba 

publikaci přihlásit do kategorií 1 nebo 2.) 

 

ŠRÁMKOVÁ, Eva, KOLÁŘ, Petr, HUŇAK, James. Container Shipping: The Evaluation 

of Quality Factors in Freight Forwarding Services. Transportation Journal. 2018. ISSN 

2157-328X. Dostupný zde: 

https://www.jstor.org/stable/10.5325/transportationj.57.3.0258.  

 

Článek řeší aktuální téma a opírá se o analýzu primárních dat a modely, kterými 

naplňuje hodnocení kvality služeb. 

 

V Praze dne12. 12. 2018 

 

 doc. Ing. Marie Přibová, CSc. 

 doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. 
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