Trendy v podnikání – vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni

Ohlédnutí za konferencí Trendy v podnikání 2012
Vážení čtenáři,
v letošním roce se uskutečnil již druhý ročník
mezinárodní vědecké konference Trendy
v podnikání 2012, kterou ve dnech 15. – 16.
listopadu 2012 pořádala Fakulta ekonomická ve
spolupráci s Fakultou strojní Západočeské
univerzity v Plzni pod záštitou prorektora pro
rozvoj a vnější vztahy prof. Ing. Josefa Basla,
CSc. a děkana Fakulty ekonomická doc. Dr. Ing.
Miroslava Plevného. Z vybraných příspěvků
zaslaných na tuto konferenci byla vydána tři
čísla vědeckého časopisu, z nichž jedno právě
držíte v ruce.
Konference probíhala ve čtyřech odborných
sekcích, které byly zaměřeny na následující
tematické oblasti:
1. Management a marketing
a veřejných institucí
2. Modelování a měření
podnikových procesů

podniků
výkonnosti

3. Řízení a rozvoj lidí v organizacích
4. Požadavky praxe na kvalitu vzdělávání
absolventů
Velmi nás potěšil velký zájem o odborné
zaměření konference, která si klade mimo jiné
za cíl přispívat k rozvoji diskuse na aktuální
témata mezi zástupci vysokých škol i praxe
a navázání důležitých kontaktů pro další
spolupráci. Na konferenci se zaregistroval

obdobný počet účastníků jako na loňský první
ročník včetně zástupců ze Slovenska, Polska
a Rumunska.
Odborný i společenský program konference
probíhal, stejně jako v loňském roce,
v příjemném prostředí Parkhotelu Plzeň. Úvodní
den byl zakončen reprezentativním plesem
Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Další den byl
poskytnut prostor i mladým vědeckým
pracovníkům a studentům doktorských
studijních programů, aby se vyzkoušeli
prezentace svých výsledků v oblasti VaV.
Realizace druhého ročníku mezinárodní
vědecké
konference
v reprezentativním
prostředí bylo podpořeno finančními prostředky
z projektů OP VK (především projektu
„Vytváření a posilování partnerství mezi
univerzitami a praxí“ – UNIPRANET) a dalšími
zdroji Fakulty ekonomické (vč. grantu na
podporu studentských vědeckých konferencí).
Děkujeme všem účastníkům konference za
zaslané příspěvky. Jsme rádi, že jste projevili
zájem o tento ročník konference. Doufáme, že
jsme splnili vaše očekávání a těšíme se na
budoucí setkání s Vámi v rámci dalšího ročníku
konference Trendy v podnikání.
Za organizační výbor konference
Jarmila Ircingová
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