
PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽ DĚKANA FFÚ 2019 
Přihláška do soutěže: A. Soutěž o nejlepší článek v časopise 

s oponentním řízením 
Název článku:  

Autor (plné jméno s tituly):  

Fakulta: Financí a účetnictví 

Katedra:  

Telefon (linka, mobilní):  

E-mail:  

Spoluautoři + % podíl dedikovaný 

pro FFÚ: 

 

Krátká anotace (max. 10 řádek):  

Vydavatel - Název časopisu:  

Journal Impakt Faktor (JIF) dle 

Web of Science (poslední známý): 

 

Obor (kategorie) časopisu dle WoS:  

Journal Rank in Category dle JIF:  

Kvartil časopisu dle JIF:  

AIS časopisu  

Journal Rank dle AIS:  

Kvartil časopisu dle JIF:  

SJR dle Scopus (poslední známý):  

SJR dle Scopus (poslední známý):  

Obor (kategorie) dle Scopus:  

Journal Rank in Category:  

Kvartil časopisu dle SJR:  

ISBN (ISSN):  

Datum vydání (rok-měsíc):  

WWW adresa el. verze časopisu:  

 

Přihláška do soutěže: B1. Soutěž o nejlepší odbornou knižní 

publikaci - monografie 
Název publikace:  

Autor (plné jméno s tituly):  

Fakulta: Financí a účetnictví 

Katedra:  

Telefon (linka, mobilní):  

E-mail:  

Spoluautoři + % podíl dedikovaný 

pro FFÚ: 

 

Krátká anotace (max. 10 řádek):  

ISBN (ISSN):  

Vydavatel, země:  

Náklad:  

Datum vydání (rok-měsíc):  

Rozsah: 

(počet stran autorů VŠE nebo podíl 

autorů VŠE na knize): 

 

Seznam recenzí (max. 3 – pro soutěž 

FFÚ nepovinné) 

 



Seznam citací (max. 10, prioritně 

citace v uznávaných databázích): 

 

 

Přihláška do soutěže: B2. Soutěž o nejlepší odbornou knižní 

publikaci – vysokoškolská učebnice 
Název publikace:  

Autor (plné jméno s tituly):  

Fakulta: Financí a účetnictví 

Katedra:  

Telefon (linka, mobilní):  

E-mail:  

Spoluautoři + % podíl dedikovaný 

pro FFÚ: 

 

Krátká anotace (max. 10 řádek):  

ISBN (ISSN):  

Vydavatel, země:  

Náklad:  

Datum vydání (rok-měsíc):  

Rozsah: 

(počet stran autorů VŠE nebo podíl 

autorů VŠE na knize): 

 

Seznam recenzí (max. 3 – pro soutěž 

FFÚ nepovinné) 

 

Seznam citací (max. 10, prioritně 

citace v uznávaných databázích): 

 

Pro učebnice: Na jakých jiných VŠ 

bude učebnice prokazatelně 

používána jako základní literatura 

ke kurzům?  

 



Přihláška do soutěže: C. Soutěž o nejlepší publikační činnost 

studentů doktorského studia 
 

Název publikace/článku:  

Autor (plné jméno s tituly):  

Fakulta: Financí a účetnictví 

Katedra, obor DS  

Školitel:  

Telefon (linka, mobilní):  

E-mail:  

Spoluautoři + % podíl dedikovaný 

pro FFÚ: 

 

Druh publikace: 

(příspěvek ve sborníku WoS, článek 

v časopise s IF/SJR, monografie …) 

 

Krátká anotace (max. 10 řádek):  

ISBN/ISSN:  

Vydavatel knihy - Název časopisu:  

Journal Impakt Faktor (JIF) dle 

Web of Science (poslední známý): 

 

Obor (kategorie) časopisu dle WoS:  

Journal Rank in Category dle JIF:  

Kvartil časopisu dle JIF:  

AIS časopisu  

Journal Rank dle AIS:  

Kvartil časopisu dle JIF:  

SJR dle Scopus (poslední známý):  

SJR dle Scopus (poslední známý):  

Obor (kategorie) dle Scopus:  

Journal Rank in Category:  

Kvartil časopisu dle SJR:  

ISBN (ISSN):  

Datum vydání (rok-měsíc):  

WWW adresa el. verze časopisu:  

U knižní publikace: Seznam citací 

(max. 10, prioritně citace 

v uznávaných databázích) 
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