Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci roku 2011 na Fakultě
podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze.
Komise ve složení:
•
•

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 22 publikací v 5 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, aj. Nová ekonomika. Nové příležitosti? 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. 322 s. ISBN
978-80-7400-403-2. (Další autoři: SOUKUP, Jindřich, BOUKAL, Petr, SIEBER, Patrik, HEŘMAN, Jan,
NOVÝ, Ivan, KRAUSE, Josef, SCHOLLEOVÁ, Hana, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, NOWAK,
Ondřej, HNILICA, Jiří, SYNEK, Miloslav, DVOŘÁČEK, Jiří, SMRČKA, Luboš, TRUNEČEK, Jan, VLČEK,
Radim, PERNICA, Petr, SURYNEK, Alois, ŠPIČKA, Jindřich).
Zadavatel do soutěže: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Důvod: Knížka je obsahově zdařilým dílem interdisciplinárního týmu k aktuální problematice sociálněekonomických výzev tzv. „nové ekonomiky“. Je logicky uspořádána do tří relativně samostatných
částí a jednoho dodatku, které jsou ve svém komplexu poskytují dobré teoretické zázemí i bohatou
řadu praktických ilustrací pro hodnocení i úspěšné předpoklady fungování českých i světových
organizací v ostrých konkurenčních podmínkách „nové ekonomiky“. Čtenářský okruh zahrnuje jak
akademickou obec, tak i podnikatelskou sféru.
II.
místo
FRANKOVÁ, Emilie. Kreativita a inovace v organizaci. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 254 s.
ISBN 978-80-247-3317-3.
Zadavatel do soutěže: PhDr. Emilie Franková, Ph.D.
Důvod: Publikace zdařile mapuje významné přístupy a přínosy teorie i praxe uplatnění tvůrčího
myšlení a jednání (kreativity) u jednotlivců, týmů a organizací. Přístupnou a zajímavou formou
správně čtenáře orientuje na aktuální uplatnění kreativity v inovačních procesech. V kontextu
dnešních možností rozvíjející se společnosti založené na znalostech poukazuje na hlavní cesty rozvoje
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inovačních aktivit a jejich využití jako hybných sil rozvoje moderních organizací v ostrých
konkurenčních podmínkách. Knížka má široké možnosti využití ve výuce i podnikatelské praxi.
III.
místo
SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, SKOPAL, Pavel, ORLÍK, Tomáš. Podnikatelský plán a strategie. 1.
vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1.
Zadavatel do soutěže: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Důvod: Vysoce odborně kvalifikovaný kolektiv autorů věnoval svoji práci stále aktuální problematice
přípravy, postupné realizace i vyhodnocení podnikatelských záměrů. Cenné je, že správně systémově
integroval podnikatelské záměry do komplexu proaktivních podnikatelských strategií organizací. Tím,
že autorský kolektiv tvoří lidé z akademické sféry, podnikatelské praxe a studujících – vznikla
obsahově přístupná a čtivá knížka s dobrou vyvážeností poznatků moderní teorie a reálné praxe
podnikání.

B – Odborná kniha ve světovém jazyce
( Do této kategorie je možné přihlásit publikace, které odpovídají definici dle RIV, uvedeno na
webu FPH)
I. místo - neuděleno

II. místo
POTLUKA, Oto, aj. Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe. Lipsko : Leipziger
Universitätsverlag GmbH, 2010. 141 s. ISBN 978-3-86583-541-3. (Další autoři: DERLUKIEWICZ, Niki,
GOMBITOVÁ, Dagmar, HORÁKOVÁ, Jarmila, JÍLKOVÁ, Jiřina, KOCZISZKY, György, KORENIK, Stanislav,
KOŠŤÁL, Ctibor, KUNZE, Cornelie, KUTTOR, Dániel, LOUDA, Jiří, MAKAREVICH, Tatsiana, NEMEC, Juraj,
PISÁR, Peter, ROGOWSKA, Malgorzata, SLINTÁKOVÁ, Barbora, ŠPAČEK, Martin, ŠVECOVÁ, Lenka,
WOITEK, Florián).
Zadavatelem do soutěže: Ing. Oto Potluka, Ph.D.
Důvod: Obsahově výstižně a vhodnými příklady doložená publikace mezinárodního kolektivu je svým
způsobem jedinečnou informační příručkou pro přípravu mezinárodních projektů malých i středních
podniků aspirujících na financování ze strukturálních fondů EU. Jde o informačně bohatou a
myšlenkově inspirující práci, která může být využita jak pro výuku, tak především pro orgány a
organizace, které se přípravou, realizací a vyhodnocením mezinárodních projektů ze zdrojů EU
prakticky zabývají.
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V kategorii: 2.
Článek v impaktovaném časopise (IF)
( Do této kategorie je možné přihlásit odborné články vydané v odborných časopisech v ČR i v
zahraničí a mají pro sledovaný rok nenulový IF)
I. místo
SIEBER, Patrik, HNILICA , Jiří. Cost-Benefit analýza a riziko v socioekonomickém hodnocení projektů.
Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 669–683. ISSN 0013-3035.
[Impakt faktor 2010: 0.289]
Zadavatel do soutěže: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Důvod: Vysoce odborný a obsahově aktuální článek je jedním z kladně oponovaných výstupů
výzkumného záměru MSM „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací“. Jde o jeden
z teoreticky zajímavých a prakticky aplikovatelných přístupů k analýze nákladů a výnosů („costbenefit analysis“, resp. CBA). Cenné jsou zejména argumenty pro využití středních hodnot
očekávaných čistých společenských přínosů a jejich kvantifikaci pomocí simulace Monte Carlo i
analýzy citlivosti získaných řešení.

V kategorii: 3.
A – Učebnice
I. místo
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, SMRČKA, Luboš, aj. Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha : C.H.Beck,
2011. 450 s. ISBN 978-80-7400-008-9. (Další autoři: CUPALOVÁ, Marcela, HAŠEK, Roman, HRADIL,
Dušan, KOCMÁNEK, Igor, KOTÝNKOVÁ, Magdalena, KUCHAŘ, Pavel, LANGHAMROVÁ, Jitka, NĚMEC,
Otakar, NIGEROVÁ, Lenka, PALÍŠKOVÁ, Marcela, PAVELKA, Tomáš, PETRÁŠKOVÁ, Vladimíra, PROROK,
Vladimír, SAMKOVÁ, Libuše, ŠIKÝŘ, Martin, URBANEC, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva).
Zadavatel do soutěže: Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Důvod: Jde o zdařilou učebnici, která plní velmi aktuální společenské poslání pro zvýšení kvalifikační
úrovně studentů středních škol v oblasti finančního vzdělávání. Obsahová bohatost textu odpovídá
nárokům komplexního přehledu o vyučované problematice. Jde o odborně kvalitní a přístupně
napsaný výklad, který může aspirovat na široké využití. Z předmětu finančního vzdělávání může
postupně vytvořit zajímavou a životně velmi užitečnou disciplínu pro středoškolské studium.
II. místo
KARLÍČEK, Miroslav, KRÁL, Petr. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha :
Grada Publishing, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2.
Zadavatel do soutěže: Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
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Důvod: Jde o dobře napsanou knížku k stále živé problematice marketingové komunikace. Není
pochyb o tom, že bohatost ilustrací, odborná kvalita textu a jeho přístupnost mohou z práce autorů
učinit atraktivní text na českém trhu, a to jak pro studující disciplíny marketingu, tak jeho
představitele v podnikatelské praxi. Uvážíme-li současnou situaci na českém trhu, tak se aktuálnost
knížky stává dvojnásobně naléhavou.

B – Učebnice ve světovém jazyce –tato kategorie nebyla zastoupena

V kategorii: 4.
A – Článek publikovaný v recenzovaném časopise uvedeném v seznamu
recenzovaných časopisů dle RIV
I. místo
BESSER, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva, KRABEC, Tomáš. Problémy s možností odhadu ceny obvyklé podniku
z hlediska teorie ohodnocování podniku. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 15, s. 533–543. ISSN 12106410.
Zadavatel do soutěže: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Důvod: Článek je užitečným příspěvkem k dlouhodobé odborné diskusi o vztazích ceny a hodnoty.
Názorové nesoulady jsou zejména patrné při rozboru názorů představitelů ekonomické teorie a
jejich partnerů v podnikatelské praxi, dále pak mezi pohledy ekonomů a právníků. Článek zejména
významně přispívá k vyjasnění dosud neúplně vyjasněných pojmů v oblasti odhadu hodnoty podniku,
a tím i k většímu vzájemnému porozumění mezi odborníky z oblasti ekonomických a právních
disciplín.
II. místo
KISLINGEROVÁ, Eva. Krize jako podnět zahájení ozdravných procesů v průmyslových podnicích.
Journal of Competitiveness [online], 2011, č. 1, s. 49–54. ISSN 1804-171X. URL:
http://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=44&cp=.
Zadavatel do soutěže: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Důvod: Článek je myšlenkově inspirativní úvahou o úloze a možných dopadech krizových změn na
další fungování a rozvoj reprodukčního procesu českých podniků. V analogii na dvojí úlohu inovací
(destruktivní a pak výrazně rozvojovou a tvůrčí) autorka výstižně hodnotí v čem a proč krizové
procesy mají předpoklady stát se zárodkem a pak i jednou z hybných sil ozdravných procesů. Dílo
bylo zpracováno a úspěšně oponováno v rámci výzkumného záměru „Nová teorie ekonomiky a
managementu organizací a jejich adaptační procesy“.
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B – Článek publikovaný v recenzovaném časopise ve světovém jazyce
uvedeném v seznamu recenzovaných časopisů
I. místo
SMRČKA, Luboš. Government Indebtedness and Family Indebtedness as an Inseparable Twins in the
Modern World. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences,
2011, roč. 5, č. 3, s. 480–489. ISSN 1998-0140.
Zadavatel do soutěže: Ing. Luboš Smrčka, CSc.
Důvod: Článek je podnětnou analýzou vztahů mezi zadlužeností státu a zadlužeností jeho občanů,
resp. rodinných rozpočtů. Cenné a myšlenkově zajímavé jsou zejména diference, vyplývající
z historicko-politických podmínek porovnávaných zemí, a to s úvahou dynamika časového vývoje.
Přesvědčivosti závěrů přispívá vhodné využití ekonomicko-statistických rozborů na přiměřených
časových horizontech zkoumání korelačních a dalších vazeb.

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

ŠVECOVÁ, Lenka, FOTR, Jiří. The optimalization of project portfolio development under risk. Praha
22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague [CD-ROM].
Slaný : Melandrium, 2011. 10 s. ISBN 978-80-86175-72-0.
Zadavatel do soutěže: Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Důvod: Referát přednesený na konferenci „International Days of Statistics and Economics“, která se
konala na VŠE v srpnu r.2011, je dobrou vědeckou analýzou předpokladů optimalizace rozvoje
projektového portfolia za podmínek rizika. Poukazuje na vliv kvality rozvojové dynamiky portfolia na
krátkodobou výkonnost organizace i její dlouhodobou perspektivu. Jde o myšlenkově přesvědčivý
výklad opírající se o přiměřené využití kvantitativních metod, zejména pak simulace Monte Carlo a
optimalizačních metod matematického programování.
II. místo
Soubor metodik:
Autoři: Hnilica Jiří, Sieber Patrik, Sieber Martina, Kopecký František, Malínek Lubomír
Metodika - "Analýza rizika v CBA"
Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika, Předkladatel výsledku: KPM CONSULT, a.s.,
Dodavatel výsledku: MD, Konsolidovaný rok uplatnění výsledku: 2010.
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Metodika - "Ekonomické hodnocení netržních statků"
Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika, Předkladatel výsledku: KPM CONSULT, a.s.,
Dodavatel výsledku: MD, Konsolidovaný rok uplatnění výsledku: 2010.
Metodika - "Simulace Monte Carlo v CBA"
Druh výsledku: N/A - Uplatněná certifikovaná metodika, Předkladatel výsledku: KPM CONSULT, a.s.,
Dodavatel výsledku: MD, Konsolidovaný rok uplatnění výsledku: 2010.

Zadavatel do soutěže: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Důvod: Předložené podklady tvoří tři metodiky, a to metodika analýzy rizika v CBA, metodika
simulace Monte Carlo v CBA a konečně metodika ekonomického hodnocení netržních statků. Jde o
certifikované metody, které vznikly jako výsledek řešení grantu CG712-030-520- Stínové ceny
externalit v oblasti dopravy. Hodnocený publikační výstup má především užitečný aplikační význam
pro konzultační a rozborovou činnost při projektování dopravní infrastruktury v ČR.

V Praze 2. prosince 2011
Prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc.
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