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Slovo děkana 

 
Milí čtenáři,  

jak jste již byli seznámeni v úvodu, dostává se 
Vám do rukou první číslo fakultního odborného 
časopisu, který by měl spolu s konáním 
stejnojmenné vědecké konference přispět 
k obnovení tradice započaté již v polovině 
devadesátých let minulého století. V té době 
fakulta organizovala svou první velkou 
mezinárodní vědeckou konferenci Business 
Development za účasti odborníků z osmi 
evropských zemí a USA. Z dnešního pohledu 
se jednalo o skutečně průkopnický čin, který, 
například i s první akreditací magisterského 
studia na fakultě v roce 1996, přispěl k rozvoji 
odborné tvůrčí činnosti mnohých často ještě 
nezkušených pracovníků fakulty.  

Na tomto místě bych si dovolil uvést velmi 
stručný náhled do historie fakulty a rozvoje 
jejích vědeckých aktivit. Fakulta byla založena 
v Chebu v roce 1990 ještě jako součást 
plzeňské Vysoké školy strojní a elektrotech-
nické a od počátku své existence fakulta působí 
na dvou místech - v Chebu a v Plzni. Protože 
však nevznikla přirozeným odštěpením silného 
odborného univerzitního pracoviště, ale spíše 
formou vzniku „na zelené louce“, většina jejích 
akademických pracovníků neměla velké 
zkušenosti s odbornou prací. Během let se tito 
pracovníci, obvykle bez pomoci zkušených 
akademiků, sami učili publikovat odborné 
publikace, získávat rozvojové a vědecké 
projekty a pronikat do odborné komunity nejen 
v České republice, ale i v zahraničí.  

V roce 1996 byl fakultou získán první vědecký 
projekt prestižní Grantové agentury České 
republiky v oblasti řešení problematiky 
regionální ekonomiky a od té doby se počet 
získaných vědeckých grantů až do roku 2005 
pravidelně zvyšoval a udržoval na úrovni 7 až 8 
současně řešených projektů ročně. Analogicky 
byl ve stejném období patrný nárůst odborné 

publikační činnosti pracovníků fakulty. Na tyto 
pozitivní trendy se po jejich propadu v letech 
2006 – 2009 nyní snažíme navázat. Dokladem 
úspěchu tohoto snažení je například i to, že 
za rok 2010 poprvé v historii fakulty mohly být 
vykázány čtyři publikace v nejprestižnější 
kategorii tzv. impaktovaných časopisů. Již 
s tímto počtem impaktovaných publikací se 
naše fakulta vzhledem ke své menší velikosti a 
relativně malému počtu akademických 
pracovníků může rovnat ostatním ekonomickým 
fakultám v České republice. Stejný počet, a to 
včetně dvou impaktovaných zahraničních 
časopisů, bude moci fakulta vykázat i v roce 
2011 a věřím, že hodnota tohoto ukazatele 
v budoucnu ještě poroste. 

Cílem současného vedení fakulty je v souladu 
s celofakultně přijatým dlouhodobým záměrem 
rozvoje fakulty posílit vědecké aktivity svých 
pracovníků a posílit odbornou prestiž fakulty. 
Nově zakládaný časopis Trendy v podnikání by 
měl mimo jiné dávat možnost zejména mladým 
doktorandům získávat „ostruhy“ na vědeckém 
poli pod vedením či ve spolupráci se 
zkušenějšími kolegy. 

Zároveň však chceme, aby časopis přinášel 
nejen odborníkům a studentům, ale i 
pracovníkům v praxi širší spektrum informací o 
nových trendech rozvoje v tomto vědním oboru, 
o inovativních technologiích či o užitečných 
aplikacích nových poznatků v praxi. Tím může 
zpětně inspirovat a motivovat k další odborné 
tvůrčí činnosti akademických pracovníků a 
studentů fakulty především v oblasti aplikova-
ného výzkumu.  

Věřím, že si tento časopis v krátké době získá 
své příznivce a prestiž. 
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