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Historie společnosti Emerald 

 

• Emerald Group Publishing Limited  

• Založeno v roce 1967 v 
Bradfordu, West Yorkshire 

• Tři klíčové trhy: veřejný, 
podnikový, akademický 

• 250+ magazínů, 240+ knižních 
sérií, 300 samostatných článků a 
učebnic 

• Přes 21 millionů článků bylo 
staženo v roce 2012 – více než 
50,000 denně! 

 

15 millionů 

potenciálních čtenářů 

 



Financial Times Top 100 ekonomických 

fakult a Emerald 

 

Přes 89 FT top 100 

ekonomických 

fakult po celém 

světě jsou 

zákazníky 

Emeraldu 

 

Emerald má 

příspěvky od 

autorů ze všech FT 

top 100 

ekonomických 

fakult po celém 

světě 

 

V roce 2012 FT top 

100 po celém světě 

stáhl 1.2 milionu 

našich článků – v 

průměru 14,000 na 

školu! 



www.emeraldinsight.com 

Případové studie 

• EEMCS 

• Co jsou případové studie? 

• Proč psát případové studie? 

• Jak vypadá dobrá případová studie? 

• Proces psaní případových studií 
 

 



EEMCS - Emerald Emerging Markets 

Case Studies 

• 270 + recenzovaných případových 

studií k výuce z nejzajímavějších 

ekonomik světa 

• Obsahuje všechny obory ekonomie 

a managementu 

• Partneři EEMCS: CEEMAN; EFMD; 

AIB MENA; AABS 

• Autoři EEMCS mají možnost 

výhody vyplývající z mezinárodního 

publikování: 23,000+ stažení k 

dnešnímu datu  

Main publishing contact: 

Rob Edwards 

redwards@emeraldinsight.com 

 

“We are really grateful for the 

comprehensive and thorough 

review of our case.” [From 

authors currently in the review 

process] 

 

mailto:vbuttigieg@emeraldinsight.com


Co jsou případové studie? 

• Robert E. Stake 

• Cílem výzkumu by mělo být osvojování si světa, 

spíše než jeho popis či dobývání 

 

• Příběh 

• Proces nebo záznam specifického, detailního a/nebo 

věcného výzkumu 

• Situace  

 

• Existují různé druhy případových studií 

 

 

 



Typy případových studií 

• Podle využití 

• Případové studie typu „journal article“ 

• Případové studie typu „teaching cases“ 

 

• Podle zkoumaného subjektu 

• Osobní případová studie 

• Studie komunity 

• Studium sociálních skupin 

• Studium organizací a institucí 

• Zkoumání událostí, rolí a vztahů 

 

• Podle počtu a struktury pozorování 

• Případové studie typu „multicase“ 

• Případové studie typu „single“ a „multiple“ 

 



Proč psát případové studie? 

• Přínos pro autory i organizace 

• Prohloubení znalosti dané problematiky 

• Hledání ponaučení skrze reálnou zkušenost za účelem 

poskytnutí nového pojetí stávajících teorií 

• Pomocí rozboru reálných problémů a organizací 

poskytnout „radu“ společnostem 

• Poskytnutí nadhledu z pozice vlastní zkušenosti 

• Navázání a prohloubení kontaktu se subjektem zájmu 

• Zvýšená efektivita při výuce a usnadněné osvojování si 

teorie skrze vlastní zkušenost  

 



O čem psát? 

• Zakončili jste úspěšně problém? 

• Potýkáte se s projektem a nenacházíte řešení? 

• Máte názor na problém či události? 

• Prezentovali jste výzkum na konferenci nebo přednášce? 

• Pracujete na diplomové nebo disertační práci? 

• Máte nový nápad nebo podnět? 

 

 Pokud ano, máte šanci napsat článek vhodný k 
publikaci!!! 



S kým psát? 

 

• S kolegy, vedoucím práce/studenty, mezi katedrami, s 
někým z jiné organizace/firmy 

 

• Spolupráce je vhodná zejména pro mezidisciplinární 
výzkum 

 

• Je důležité si ujasnit záměry jednotlivých autorů a 
jasně stanovit pravidla spolupráce 

 



Publikační proces 

Submit a 

paper

Basic requirements met?

REJECT

Assign 

reviewers

Collect reviewers’ 

recommendations

Make a 

decision
Revise the 

paper

[Reject]

[Revision required]

[Accept]

[Yes]

[No]
Review and give 

recommendation

START

ACCEPT

Author Editor Reviewer



Proces psaní případové studie 

 

• Jak začít 

 

• Odeslání manuskriptu 

 

• Revize manuskriptu 

 

• Co dělat v případě zamítnutí manuskriptu 

 



Jak začít? 

Spolupráce se společností Vaší volby 

http://www.emeraldinsight.com/multimedia/cases.htm
http://www.emeraldinsight.com/multimedia/cases.htm


Jak začít? 

Než začnete… 

http://www.emeraldinsight.com/multimedia/cases.htm


Poznámky k výuce 

Poznámky k výuce doplňují případové studie a umožňují tak jejich 

snadné využití při výuce 

 

 

 

 

 

 

• Zvyšují používanost případových studií 

• Jsou indikátorem toho, že případová studie má silný 

pedagogický základ 

• Zlepšují efektivitu výuky a její přínos pro studenty 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NZFkI18WZ44


Poznámky k výuce 

• Struktura se odvíjí od typu případové studie a rozsah 

záleží na úrovni účastníků semináře 

• Odpovědi na otázky by měly vyplývat z textu případové 

studie 

• Stručný přehled případové studie 

• Popis záměru případové studie 

• Cílová skupina 

• Analýza teorií v případové studii 

• Otázky k případové studii 

• Výukový plán 

• Doporučená četba 

 



Užitečné rady jak psát 

 

•  Vyhněte se všeobecným tvrzením 

•  Nepoužívejte líbivá slovní spojení a nářečí 

•   Činný versus trpný rod 

 

www.phrasebank.manchester.ac.uk  

 

(a general resource for academic writers, designed primarily 

with international students whose first language is not English 

in mind) 

 



Mějte klíčové kroky stále na paměti 

1. Cíl výuky/výzkumného projektu 

 

2. Prostřednictvím dokumentů, rozhovorů a pozorování 
určete osnovu případové studie   

 

3. Určete k jakým dokumentům/lidem budete potřebovat 
přístup a ten si zajistěte   

 

4. Shromážděte informaci k případové studii prostřednictvím 
dalších dokumentů, rozhovorů a pozorování  

 

5. Napište studii a obstarejte si povolení k otištění  

 

6. Napište poznámky k výuce a vyzkoušejte ve vlastní 
hodině, abyste zjistili případné nedostatky 



Co editoři případových studií 

očekávají 

 

• Důkladně se seznamte se záměrem a charakteristikami 
daného žurnálu, nebo kolekce, kterou chcete využít pro 
otisknutí své případové studie. 

• Požadavky EEMCS 

http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/aut
hor_guidelines.pdf 

 

• Jak publikovat případovou studii 

• Publikační proces 

http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/new/pdf/author_guidelines.pdf


Publikační etika 

• Neposílejte příspěvek více editorům 

najednou 

• Nekopírujte sami sebe 

• Jasné povolení k otisknutí od 

společnosti/postav zmíněných ve studii 

• Všichni autoři by měli se vším souhlasit 

• Uveďte jakékoliv konflikty zájmu 

• Autoři i editoři mají nárok na podporu od 

Committee on Publication Ethics 

(COPE) 



Publikační etika: Plagiátorství 

• Převzetí práce někoho jiného a použití jako 
své vlastní 

• Využití sofistikovaných programů pro 
identifikaci plagiátu 

• Portfolio Emeraldu je uvedeno v softwaru 
iThenticate od iParadigms 
http://www.ithenticate.com/ 

• Pravidla Emeraldu jsou uvedena na 
http://www.emeraldinsight.com/about/policie
s/plagiarism.htm 

• Pro více všeobecných informací navštivte 
http://www.plagiarism.org/ 



Publikační etika 



Publikační etika: Copyright 

• Každý autor by si měl opatři povolení k dalšímu použití 
obsahu, který sám nevytvořil, aby se vyhnul odkladům v 
otištění článku, je vhodné si tato povolení opatřit před 
odesláním manuskriptu 

• Poskytněte písemné potvrzení od držitele copyrightu při 
odesílání manuskriptu 

• Bez povolení držitele copyrightu nemůžeme obsah otisknout 

 

 

 

Více informací ohledně povolení a kopie žádosti k povolení jsou 
dostupné na:  

http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/best_practice_guide.htm  

http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/permissions.htm  

http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/best_practice_guide.htm
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/permissions.htm


Zamítnutí  manuskriptu: nejčastější příčiny 

• Chybějící poznámky k výuce 

 

• Nedodržení instrukcí – author guidelines 

 

• Nevhodný typ manuskriptu pro záměr kolekce 

 

• Problémy spojené s kvalitou manuskriptu 

 

• Nedostatečný přínos případové studie 



Zamítnutí: A jak dál? 

Nevzdávejte to!  

Každý byl odmítnut alespoň 

jednou 

Ptejte se a naslouchejte 

Většina editorů poskytuje 

detailní zdůvodnění pro 

zamítnutí  

Vylepšete a zkuste znova  

Upravte příspěvek podle 

komentářů co možná 

nejpřesněji 

Tipy při zamítnutí 



Revize manuskriptu 

 
• Potvrďte editorovi obdržení komentářů a určete si   

nejzazší termín 

 

• Pokud nesouhlasíte, vysvětlete editorovi proč 

 

• Pokud máte pochyby, ujasněte si co máte dělat 

 

• Poraďte se s kolegy a spoluautory 

 

• Revizi odešlete pokud možno včas 



Další možnosti v rámci EEMCS 

Další důležité publikační zkušenosti, které by pro Vás mohly být 
přínosem: 

•  Recenze knih 

•  Refereeing/peer review 

•  Editorial advisory board membership 

•  Editor/ka 

•  Regionální editor/ka 

  Máte návrh na knižní sérii nebo magazín?  

Dejte nám vědět na editorial@emeraldinsight.com  

 
Kontaktujte nás pro podrobnější informace o těchto 
možnostech! 



Užitečné zdroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro výzkum Pro autory 

• www.emeraldinsight.com/research 

• Jak na to… příručky 

• Outstanding Doctoral Research 
Awards 

• Research Fund Awards 

• Emerald Research Connections 

• Case Study Competitions 

 

•www.emeraldinsight.com/authors 

• Jak na to… příručky 

• Meet the Editor interviews and Editor 
news 

• Editing service 

• Annual Awards for Excellence 

• Calls for Papers 

Pro jakékoliv další dotazy nebo odpovědi na otázky, 

kterých se Vám dnes nedostalo …  

Hana Benešová: hanna.benesova@gmail.com 

Rob Edwards: redwards@emeraldinsight.com 

 


