
Vyhodnocení soutěže o nejlepší publikaci roku 2009 na 

Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v 

Praze 

Autoři do soutěže příhlásili celkem 23 publikací ve 4 kategoriích. O vyhodnocení všech 

publikací byl požádán prof. Ing. Leo Vodáček, CSc. 

V kategorii: 1. A Kniha, učebnice, monografie 

1. místo: 

Management/Základy moderní manažerské přístupy výkonnosti a prosperita 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. a kolektiv 

nakladatelství-Management Press 2009 

Důvod: 

Jde o druhé, výrazně inovované vydání klíčové české učebnice managementu. Velmi oceňuji 

nejen obsahovou kvalitu publikace, která vystihuje současné moderní mana- žerské myšlení a 

jednání, ale i společenský význam pro výuku manažerských přístupů na velké řadě českých 

veřejných i soukromých vysokých škol ekonomického zaměření. Je nutné též pozitivně 

ocenit, jak se vedoucímu autorského kolektivu podařilo vytvořit systém výkladu discipliny 

managementu a zkoordinovat práce 9-ti členného kolektivu autorů. 

2. místo: 

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu investičním rozhodování 

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph. D. 

prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. 

nakladatelství-Grada Publishing 2009 

Důvod: 

Autorům se podařilo výrazně inovovat a prohloubit teoretické a praktické přístupy ke 

kvantitativně zdrojovým rozborům rizika v dnes palčivé oblasti finančního managementu. 

Klíčem této inovace je aplikace stochastických přístupů simulacemi Monte Carlo a jejich 

počítačovou podporu.Systémový výklad problematiky ilustrují Autoři na významných 

úlohách finančního a investičního rozhodování. Jde o poznatkově jedinečnou a originální 

publikaci na českém trhu v oblasti manažerské literatury s jasnou využitelností, jak při 

vysokoškolské výuce,tak v realitě praxe finančního managementu. 

V kategorii: 1. B Kniha,učebnice,monografie ve světovém jazyce 

1. místo: 

Facility management 

Ing. Vlastimil Karel Vyskočil, CSc, 

Viktor Petrovič Časovskych 

Uralská lesnicko-technická univerzita , Jekatěrinburg 2009 



Důvod: 

Jde o text v ruském jazyce zahrnující ucelený výklad moderního pojetí facility managementu. 

Byl vydán „Federální agenturou pro vzdělávání“ a „Uralským státním lesnicko-technickým 

institutem. Obsahově kniha systémově vysvětluje manažerská východiska i aplikační 

předpoklady facility managementu. Zvýšený akcent je na strategické, finanční a výrobní 

plánování, dále pak na ekonomická kritéria racionální aplikace. 

V kategorii: 2. A Článek v odborném časopise 

1. místo: 

Postaudity investičních projektů 

prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. 

Ing. Lenka Švecová, Ph. D. 

Ing. Miroslav Špaček, MBA,Ph.D. 

Ekonomický časopis č.7/2009 

Důvod: 

Článek je velmi dobrou analytickou studií k úspěšnosti i neúspěšnosti investičních projektů. 

Poznatky jsou založeny na výběrovém souboru empirických údajů získaných u významných 

českých firem pomocí účelově navržených dotazníků. Autoři uplatnili svoji originální 

metodiku statistických rozborů a vyvodili pro zkoumané podniky inkubátory jejich chování a 

predikci dalšího vývoje v oblasti investičních projektů. 

V kategorii: 2. B Článek v odborném časopise ve světovém jazyce 

Vzhledem k tomu že byl přihlášen pouze jeden článek ve slovenském jazyce, nebyla tato 

kategorie hodnocena. 

V kategorii: 3. A Příspěvek ve sborníku,příspěvek na odborné konferenci 

1. místo: 

Potenciál vývoje počtu insolvenčních podání v české ekonomice 

Ing. Luboš Smrčka, CSc. 

Kolokvium-Tatranská Javorina, Slovensko 2-5 září 2009 

Důvod: 

Vyhodnocený příspěvek je velmi dobrým analytickým pohledem do podnikatelské situace 

českých průmyslových podniků v jedné fázi krizového vývoje v roce 2009. Kvantitativní 

rozbory poukazují na faktory důvěry podnikatelského spotřebitelského trhu a vývoje se závěry 

pro zdůvodnění jejich chování a politiku zaměstnanosti. 

V kategorii: 3. B Příspěvek ve sborníku, příspěvek na odborné konferenci ve světovém jazyce 

1. místo: 



New Forms of Managerial Education in Knowledge Society 

Prof. Ing. Milan Malý, CSc. 

Konference-Second World Summit on the Knowledge Society 

Chania Crete,Greece 16-18.9.2009 

 


