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Editorial 

 

 

Vážení čtenáři, 

číslo 4/2015 je přelomové v tom, že 
od listopadu 2015 je náš časopis zařazen 
do ERIH PLUS, což je seznam vědeckých 
časopisů z oblasti humanitních a sociálních 
věd. Jedná se o rozšířenou původní databázi 
ERIH. Časopisy zde lze vyhledávat dle názvu 
nebo ISSN. 

Od prosince 2015 je časopis také zařazen, 
po splnění všech kritérií, do databáze DOAJ 
(Directory of Open Access Journals). Znamená 
to, že v této databázi (kde je aktuálně téměř 
11 tisíc časopisů a z toho téměř 7 tisíc 
s možností přístupu až na úrovni jednotlivých 
článků) budou nyní například dle názvu či 
klíčových slov zobrazitelné i Vaše články. 

To mimo jiné znamená, že se „vyplatí“ věnovat 
pozornost abstraktu v angličtině a klíčovým 
slovům v angličtině. Opět se dostáváme 
k obvyklé diskusi, zda i samotné příspěvky je 
vhodné psát v češtině nebo slovenštině či 
v hlavním vědeckém jazyce, tedy v angličtině. 

Zatím to necháváme na Vás a redakce 
nepřechází na povinnost publikovat jen 
v anglickém jazyce. Přes možné poznámky, že 
angličtina znamená přístupnost světu 
a zahraničním čtenářům a expertům, můžeme 
konstatovat, že čeština stále znamená lepší 
přístupnost pro podnikovou praxi, ale i studenty 
českých a slovenských vysokých škol. Obojí je 
pro nás žádoucí. 

V předloženém čísle našeho časopisu najdete 
článek Radany Hojné a Růženy Kafkové 
zaměřený na environmentální problematiku, 
která je zatím různě pojímána experty 

a praktiky z oblasti podnikové ekonomiky 
a managementu. Najdeme jistě příznivce, ale 
najdeme i odpůrce těchto přístupů. 

Následuje článek Michala Mitáčka, který se 
zabývá ukazateli výkonnosti jednotlivých 
pracovníků a aplikaci metody ABC dokládá 
na příkladu z průmyslového podniku. 

Tým autorů z partnerské maďarské univerzity 
pod vedením Eriky Varga se zabývá 
kompetencemi studentů ve vztahu 
k podnikatelství, což je důležitá problematika, 
které se společně věnujeme v rámci 
visegrádské kooperace. 

Navazující je i příspěvek autorů Vacek, 
Ircingová, Ťavodová, který ukazuje příklady 
hodné následování pro podporu propojení 
organizační praxe s výukou na vysokých 
školách. 

Následuje oddíl věnovaný financím a účetnictví. 

Autoři Hinke a Hruška se zabývají novelizací 
právních předpisů v ČR. Asi můžeme jen 
poznamenat, že účetnictví v ČR opět čekají 
poměrně velké změny. 

Poslední příspěvek Ladislava Šišky je z oblasti 
financí, ale ja také ukázkou, jak je možné 
realizovat hodnocení výkonnosti podniků 
s využitím složitějších postupů a za podpory 
SPSS. Je to příspěvek z oblasti zkoumání 
měřítek a technik měření. 

 

  Ludvík Eger  
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