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Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci roku 2021  

na Fakultě podnikohospodářské 

Vysoké školy ekonomické v Praze 
 

 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 17 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. RYDÉN, Pernille, HOSSAIN, Muhammad Ismail, KOTTIKA, Efthymia, ŠKARE, 
Vatroslav. Social Media Storms. Empowering Leadership Beyond Crisis 

Management [online]. 1st Edition. Oxfordshire, New York : Routledge, Taylor & 
Francis Group, 2021. 174 s. ISBN 9780367425272. eISBN 9780367853297. Dostupné 
z: https://www.routledge.com/Social-Media-Storms-Empowering-Leadership-
Beyond-Crisis-Management/Ryden-Hossain-Kottika-
Skare/p/book/9780367425272. 

 

Téma publikace je aktuální, živé, rozvojové a důležité pro výuku i podnikovou 

praxi. Přínosem je zpracování mezinárodním týmem vydáno v prestižním 

nakladatelství. 

 

 
2. SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal. Preventivní restrukturalizace: Nová etapa 

koncepce sanačních procesů a její implementace do českého právního řádu. 
1. vyd. Praha : Triton, 2021. 244 s. ISBN 978-80-7553-952-6. 

 

Aktuální a vynořující se nové téma, které se autoři úspěšně snaží uchopit ve 

spolupráci s praxí a tím připravit aplikaci do českých norem. Tým je z FPH a 

publikace obsahuje originální vlastní výzkum. 

 

https://www.routledge.com/Social-Media-Storms-Empowering-Leadership-Beyond-Crisis-Management/Ryden-Hossain-Kottika-Skare/p/book/9780367425272
https://www.routledge.com/Social-Media-Storms-Empowering-Leadership-Beyond-Crisis-Management/Ryden-Hossain-Kottika-Skare/p/book/9780367425272
https://www.routledge.com/Social-Media-Storms-Empowering-Leadership-Beyond-Crisis-Management/Ryden-Hossain-Kottika-Skare/p/book/9780367425272
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3. LOUŽEK, Marek, SMRČKA, Luboš. The European integration crisis: An economic 

analysis. 1. vyd. Newcastle upon Tyne : Cambridge Schoolar Publishing, 2020. 388 
s. ISBN 978-1-5275-5982-0. 

 

Jde o kombinaci sociálních, ekonomických, kulturních a globalizačních pohledu na 

evropskou integraci a její současné kumulované problémy. Autoři ke každému 

tématu poskytují vlastní názor, což může být základem pro pokračující diskusi. 

 

Kategorie článek v odborném časopise (Do této kategorie je možné přihlásit 

odborné články vydané v odborných časopisech v ČR i v zahraničí, které byly 

publikovány v časopisech v Q1 – Q3 dle AIS, či v Q1 dle SJR.) 

 
1. DVOULETÝ, Ondřej, BLAŽKOVÁ, Ivana, POTLUKA, Oto. Estimating the effects of 

public subsidies on the performance of supported enterprises across firm 
sizes. Research Evaluation [online]. 2021, roč. 30, č. 3, s. 290–313. eISSN 1471-
5449. ISSN 0958-2029. DOI: 10.1093/reseval/rvab004. 

 

Kvalitní výzkum na rozsáhlém vzorku s důrazem na relevantní téma, kterým je 

hodnocení efektivnosti alokace grantových a dotačních zdrojů. Analýza byla 

změřena na data dlouhých časových řad.  

 
2. HOUDEK, Petr, BAHNÍK, Štěpán, HUDÍK, Marek, VRANKA, Marek. Selection effects 

on dishonest behavior. Judgment and Decision Making [online]. 2021, roč. 16, č. 
2, s. 238–266. eISSN 1930-2975. Dostupné z: 
https://sjdm.org/journal/20/200824b/jdm200824b.pdf. 

 

Unikátní přístup s použitím tří studií založený na využití laboratorních 

experimentů. Jde o téma, které je obtížně popsatelné a měřitelné. Autorům se 

podařilo prohloubit pohledy na etické a morální chování zaměstnanců ve vztahu 

k firmě. 

 

 

 

 

 

 

https://sjdm.org/journal/20/200824b/jdm200824b.pdf


 

nám. Winstona Churchilla 4 / 130 67 Praha 3 – Žižkov 

T: +420 224 098 349 / ivana.vostrelova@vse.cz / fph.vse.cz 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta podnikohospodářská 

Katedra strategie 

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 Web 

of Science či nenulový SJR v databázi Scopus. Je-li spoluautorem jiný 

zaměstnanec VŠE, je možné publikaci přihlásit do kategorie 3 pouze tehdy, je-li 

doktorand prvním autorem, v opačném případě je třeba publikaci přihlásit do 

kategorií 1 nebo 2.) 
 

1. FROLLOVÁ, Nikola, VRANKA, Marek, HOUDEK, Petr. A qualitative study of 
perception of a dishonesty experiment. Journal of Economic 

Methodology [online]. 2021, roč. 28, č. 3, s. 274–290. eISSN 1469-9427. ISSN 1350-
178X. DOI: 10.1080/1350178X.2021.1936598. 
 

Zaměření článku je v metodologické rovině. Jsou využity skupinové diskuse jako 

základ kvalitativního výzkumu problematiky nečestného chování zaměstnanců.  
 

2. ROSECKÁ, Nikola, MACHEK, Ondřej. Non-family members and conflict processes in 
family firms: A systematic review of literature. Journal of Business 

Economics [online]. 2021, č. 8. července, s. 1–47. eISSN 0044-2372. DOI: 
10.1007/s11573-021-01054-9. 

V článku je nutné ocenit systematickou, důkladnou revizi literatury a zpracování 

přehledu. Obsahuje syntézu již publikovaného materiálu k problematice konfliktu v 

rodinných firmách a jeho zhodnocení z hlediska nezpracovaných témat vhodných 

k dalšímu výzkumu. 

 

 

V Praze dne 29. 11. 2021 

 

 

• doc. Ing. Marie Přibová, CSc. 

 

 

• Ing. Petr Knap, MBA 
 


