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Ohlédnutí za konferncí Trendy v podnikání 

 
Vážení čtenáři,  

Katedra financí a účetnictví a katedra podniko-
vé ekonomiky a managementu Fakulty ekono-
mické Západočeské univerzity v Plzni uspořá-
daly pod záštitou rektorky Západočeské univer-
zity v Plzni doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, 
Ph.D.  a děkana Fakulty ekonomické doc. Dr. 
Ing. Miroslava Plevného ve dnech 30. 11. – 1. 
12. 2011 mezinárodní vědeckou konferenci 
TRENDY V PODNIKÁNÍ 2011 u příležitosti 20. 
výročí založení Západočeské univerzity v Plzni. 

Konference probíhala ve třech sekcích a od-
borně byla zaměřena na následující tematické 
okruhy: 

1. Současné výzvy v řízení a ekonomice 
podniku 
• Podnikové procesy z účetního, daňového a 

finančního pohledu. 
• Řízení a optimalizace podnikových procesů. 
• Podnikové procesy z pohledu makroekono-

mických změn. 

2. Rozvoj vysokého školství v socioekono-
mickém kontextu současnosti 
• Vysoké školství a jeho transformace. 
• Požadavky praxe na profil absolventa VŠ s 

ekonomickým zaměřením. 

3. Společenská odpovědnost firem  
• Workshop platformy „Byznys pro společ-

nost“ s názvem: Think globally, act locally v 
českém kontextu: Odpovědnost firem a re-
giony. 

• CSR – Nové trendy, kritika, příležitosti a 
hrozby. 

• Úloha a význam státu v podpoře společen-
ské odpovědnosti firem. 

Byli jsme potěšeni velkým zájmem o témata 
konference. Na konferenci se zaregistrovalo 
165 účastníků, ze čtyř států – České republiky, 
Slovenské republiky, Polska a Rumunska. Pro-
gramový výbor konference přijal 114 příspěvků, 
ze kterých po recenzentském řízení bylo vybrá-
no k publikování 24 příspěvků do prvního a 
druhého čísla vědeckého časopisu Trendy 
v podnikání. 

V rámci sekce 1 a 3 byl vyhodnocen nejlepší 
doktorandský příspěvek na konferenci – ví-
tězkou se stala Jana Vicianová z Univerzity 
Matěja Bela v Banské Bystrici s příspěvkem na 
téma Ekonomická dimenzia spoločensky zod-
povedného podnikania v chemickom priemysle. 

Odborná a společenská část konference se 
konala v příjemném prostředí Parkhotelu Plzeň 
včetně reprezentačního plesu pořádaného u 
příležitosti 20. výročí založení Západočeské 
univerzity v Plzni, kde bylo také slavnostně 
pokřtěno první číslo tohoto vědeckého časopisu 
Trendy v podnikání – Business Trends. 

Děkujeme účastníkům konference za pozitivní 
ohlasy na průběh konference, za podněty a 
náměty pro další ročník konference a těšíme se 
na společné budoucí setkání s vámi na konfe-
renci TRENDY V PODNIKÁNÍ 2012. 
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