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Úvod 

 
Vážení čtenáři, 

máte před sebou první číslo časopisu Trendy 
v podnikání, který vydává Fakulta ekonomická 
Západočeské univerzity v Plzni organizačně 
s Vydavatelstvím ZČU v Plzni. 

Časopis vzniká v souvislosti s konáním 
stejnojmenné konference a úkolem prvního a 
případně druhého čísla bude prezentovat 
vybrané kladně recenzované příspěvky uvedené 
konference. 

Možná si kladete otázku, proč Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni přichází až nyní 
s odborným časopisem zaměřeným na 
ekonomické disciplíny? 

Za prvé, je to určitě proto, že zde podobný 
časopis v Plzni nebyl a spolu s obnovením 
tradice konference, která byla dříve fakultou 
pravidelně pořádána, je vznik časopisu snahou 
současného vedení o podporu odborné a 
vědecké činnosti učitelů a zejména doktorandů 
fakulty. 

Za druhé, kromě příspěvku z konference 
chceme další čísla orientovat monotematicky a 
vždy žádat o příspěvky odborníky z jiných 
vysokoškolských pracovišť, ale také z praxe 
(včetně absolventů). Tím budou současně 
vytvořeny specifické a cíleně orientované 
studijní materiály, jež budou prohlubovat 
zvolená témata a podporovat tak výuku zejména 
ve studijních programech, jež fakulta zajišťuje a 
rozvíjí. 

 

V současné době nemáme ambice stát se 
světovým časopisem či přispět k rozšiřování 
počtu RIV bodů (ostatně ani to z formálního 
hlediska zatím není možné), ale naopak se 
chceme stát solidním odborným a užitečným 
časopisem, který přispěje k rozvoji 
ekonomických disciplín a podpoří přípravu 
budoucích bakalářů a inženýrů. 

Přesto však chceme odpovědně dbát o úroveň 
předloženého časopisu, a proto již od prvního 
čísla budou příspěvky recenzovány v podobném 
režimu jako je řízení v impaktovaném časopise 
E + M Ekonomie a management, na jehož 
vydávání se od počátku jeho existence naše 
fakulta spolu s dalšími ekonomicky zaměřenými 
fakultami v ČR i na Slovensku podílí a který je 
nám jistě vzorem.  

I tímto prvním úvodem, který píši za vedení 
fakulty, vědeckou a redakční radu, vyzývám jak 
kolegy a kolegyně z Fakulty ekonomické ZČU 
v Plzni, tak ostatní učitele dalších fakult v České 
republice i Slovenské republice a zejména také 
odborníky z praxe – mimo jiné i naše absolventy 
– ke spolupráci na číslech roku 2012 a dalších. 

Pro dostupnost časopisu předpokládáme, že 
bude otevřeně přístupný ve formátu PDF na 
www stránkách naší fakulty a po vydání jeho 
dalších čísel požádáme o jeho zařazení mezi 
odborné a vědecké časopisy, jež podporují 
otevřený přístup k vědeckým zdrojům: DOAJ 
(Open Access Directory Journal). 

 

Za redakční radu 
Ludvík Eger 

 


