Děkan
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
vyhlašuje soutěž o nejlepší publikaci vydanou v ak. roce 2017/2018 (Publikační soutěž
děkana FFÚ 2018)
A. Soutěž o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením
Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci Fakulty financí
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ nebo fakulta). Do soutěže lze
přihlásit článek uveřejněný v časopise s oponentním řízením (zejména z databáze Web of
Science, Scopus či jiné, všeobecně respektované databáze) v českém, slovenském nebo
světovém jazyce z oborů finance, účetnictví a finanční řízení podniku a teorie vyučování
ekonomických předmětů. Každý akademický pracovník může přihlásit max. 2 články.
K ocenění budou přijímány jen články vydané od října roku předešlého do konce září roku
běžného. Ocenit článek lze pouze jednou. Za články v časopise s oponentním řízením se
nepovažují příspěvky do sborníků.
Z článku musí být patrné, že byl zpracován akad. pracovníkem FFÚ v souvislosti s činností
fakulty. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z fakulty a dedikaci
autorského podílu FFÚ.
Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do konce září běžného roku:
1. odevzdat jeden exemplář časopisu se soutěžním článkem na místnost č. 111 nb; u el.
časopisů i s obsahem příslušného čísla časopisu aby bylo patrno, že byl vydán,
2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu
andrea.jarkovska@vse.cz
Způsob hodnocení: Při hodnocení bude kladen důraz na zahraniční publikace, výši IF/SJR
časopisu a respektovanost časopisu v akademické komunitě.
B. Soutěž o nejlepší odbornou knižní publikaci
Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci FFÚ. Do
soutěže lze přihlásit novou významnou odbornou knižní publikaci s ISBN v českém,
slovenském nebo světovém jazyce z oborů finance, účetnictví a finanční řízení podniku a
teorie vyučování ekonomických předmětů, jestliže byla pro kategorii B1) vydána v období od
října roku předešlého do konce září roku běžného a pro kategorii B2) vydána v období od
října roku t-3 do konce září roku běžného. Za knižní publikaci se pro účely této soutěže
nepovažují skripta. Ocenit publikaci lze pouze jednou.
Kategorie knižní publikace:
B1. práce monografického charakteru a práce prezentující významný výzkumný projekt,
B2. moderní vysokoškolská učebnice, popularizační dílo v oblasti ekonomických věd,
encyklopedická práce v oblasti ekonomických věd (i jiné než první vydání, ale pouze jedno).
Z publikace musí být patrné, že byla zpracována akad. pracovníkem FFÚ v souvislosti s
činností fakulty. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z fakulty a
dedikaci autorského podílu FFÚ.
Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do konce září běžného roku:
1. odevzdat jeden exemplář soutěžní publikace na místnost č. 111 nb,
2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu
andrea.jarkovska @vse.cz

3. odevzdat na místnost č. 111 nb minimálně 3 recenzní posudky významných kapacit
v oboru (tato podmínka není nezbytná pro fakultní soutěž, ale je nezbytná pro
nominaci publikace na Cenu VŠE za prestižní publikaci – posudky se odevzdávají až
po vybrání publikace do soutěže Cena VŠE za prestižní publikaci).
Způsob hodnocení: Při hodnocení bude kladen důraz na publikace vydané mimo ČR a
Slovensko v respektovaných zahraničních vydavatelstvích, publikace zařazené do The Book
mezinárodních týmů související s výzkumnými projekty a vysokoškolské učebnice s prvkem
výzkumu a vývoje používané i na jiných vysokých školách v ČR a v dalších zemích jako
základní literatura ke kurzům.
Pro každou kategorii B se vyhlašuje maximálně jedna vítězná publikace.
C. Soutěž o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia
Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti doktorského studia FFÚ. Do
soutěže lze přihlásit knižní publikaci s ISBN nebo článek v časopise s oponentním řízením,
které jsou definovány výše v bodech A a B, jestliže byl(a) vydán(a) v období od října roku
předešlého do konce září roku běžného.
Z publikace musí být patrné, že byla zpracována studentem FFÚ ve zřejmé souvislosti
se studijním programem. V případě spoluautorství bude kladen důraz na podíl autorů z FFÚ a
dedikaci autorského podílu FFÚ.
Formální náležitosti přihlášky: Uchazeči jsou povinni do konce září běžného roku:
1. odevzdat jeden exemplář soutěžní publikace na místnost č. 111 nb,
2. vyplnit a odeslat v elektronické podobě přihlášku do soutěže na elektronickou adresu
andrea.jarkovska@vse.cz
Způsob hodnocení: Dle stejných kritérií jako u publikací v kategorii A a B.

Způsob hodnocení společný pro všechny kategorie: Hodnoticí komise pro všechny
kategorie soutěže se skládá ze všech profesorů fakulty (s minimálně polovičním pracovním
úvazkem ke konci září běžného roku). Hodnoticí komise vyhlásí výsledky soutěže ve všech
kategoriích nejpozději do poloviny října běžného roku. Každý vítěz v kategorii A, B 1) a B 2)
obdrží odměnu ve výši 20 000 Kč, v kategorii C stipendium ve výši 20 000 Kč.
Hodnoticí komise je zplnomocněna navrhnout nejlepší soutěžní práce v kategorii A a B na
Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci a v kategorii C na Cenu rektora VŠE za vědeckou
publikační činnost studentů doktorského studia.
Udělení cen v kategoriích A, B, C nelze nárokovat. Cena nemusí být při nedostatku
adekvátních návrhů nebo rozpočtových prostředků pro daný rok udělena nebo může být
krácena.
Přílohy: přihláška do soutěže.
V Praze dne 7. 5. 2018
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan

