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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) PERNICA, Petr. Nový pohled na kulturu. Logistika kultury. 1. vyd. Praha: Academia,
2017. 443 s. ISBN 978-80-200-2730-6.
Kniha přináší multioborový pohled na současnou kulturu a její různorodé aspekty –
urbanistické, ekonomické, manažerské, filozofické a teologické, což je v odborné
literatuře ojedinělé. Text je doplněn řadou údajů a jejich analýzou. Jde o propojení
teorie a praxe využitelné na úrovni samospráv, regionálních celků, veřejné správy a
jiné. Text je psán kultivovaným jazykem.

2) SVOBODOVÁ Ivana, ANDERA Michal. Od nápadu k podnikatelskému plánu Jak
hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 232
s. ISBN 978-80-271-0407-9.
Jde o aktuální téma, které je zpracováno populární formou. Představuje důsledné
propojení teoretického výkladu s aktuálními příklady ze současné podnikatelské
praxe. Publikace je uživatelsky přívětivá, srozumitelná, má předpoklad vysokého
prodeje. Čtenáři se k ní budou vracet.
3) ŠPIČKA, Jindřich. Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. 1. vyd.
Praha: C. H. Beck, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7400-664-7.

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) ŠTĚPÁN Bahník, MAREK Vranka. If it’s difficult to pronounce, it might not be
risky: The effect of fluency on judgment of risk does not generalize to new
stimuli. Psychological Science [online]. 2017, ISSN 0956-7976. Dostupný abstrakt zde:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797616685770.
2) HOUDEK, Petr. Is Behavioral Ethics Ready for Giving Business and Policy
Advice? Journal of Management Inquiry. 2017, s. 1–9. ISSN 1056-4926. Dostupný
abstrakt zde:
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1056492617712894?journalCode=jmia.

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.)
V této kategorii není konkurence, protože se přihlásil pouze jeden autor se dvěma
články, které mají dobrou úroveň. Autor si zaslouží ocenění. Jednalo se o články:
DVOULETÝ, Ondřej. Can policy makers count with positive impact of
entrepreneurship on economic development of the Czech regions? Journal of
Entrepreneurship in Emerging Economies [online]. 2017, ISSN 2053-4604. Dostupný
abstrakt zde: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/JEEE-11-2016-0052.
DVOULETÝ, Ondřej. Determinants of Nordic entrepreneurship. Journal of Small
Business and Enterprise Development [online]. 2017, ISSN 1462-6004. Dostupný abstrakt
zde: http://dx.doi.org/10.24818/jamis.2017.03011.
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