
Editorial 

 
Vážení čtenáři,  
ve svých rukou právě držíte poslední číslo vědeckého časopisu Fakulty ekonomické. I toto číslo vzniklo 
na základě výběru nejlepších příspěvků z mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2020, 
kterou již sedmým pokračováním Fakulta ekonomická pořádá.  
V tomto čísle je sedm článků z oblasti managementu a ekonomie. Všechny články jsou velice aktuální 
a odráží současné trendy v těchto disciplínách. Doufám, že se Vám články budou líbit a naleznete v nich 
inspiraci pro svou práci nebo vědecké projekty.  
První článek autorů Vrbky, Rowland a Frýda se zabývá produktivitou práce v sektoru znalostní služeb 
v porovnání s výrobními službami. Znalostní ekonomie je v současnosti velmi aktuální téma ve většině 
vědních disciplín. V letošním roce náš časopis přinesl již několik článků na toto téma a jistě tomu bude 
tak i v budoucnosti. Další článek z oblasti znalostní ekonomie a společnosti 4.0 přináší domácí kolektiv 
autorů ve složení Vacek, Dvořáková a Taušl Procházková. Tito autoři přinášejí sumarizací výsledků 
z projektu agentury TAČR, který v současnosti společně s dalšími kolegy řeší.  
O inovacích v malých rodinných firmách píší autoři Urban a Caha. Ti zjistili, že rodinné podniky cítí potřebu 
inovací a diferenciace produktu. Inovativnost rodinných podniků závisí na jejich firemní kultuře a osobním 
vztahu s klienty. Autoři také zjistili, že tyto firmy vykazují nižší inovativnost v řízení oproti ostatním firmám.  
Na vliv členství v klastru Mechatronika na finanční výkonnost podnikatelských subjektů se zaměřila 
ve svém článku Pelloneová. Ta pomocí analýzy DEA zjistila, že ve sledovaném období se finanční 
výkonnost společností v klastru zvýšila.  
Výkonností podniku se zabývala i autorka Nosková, která zkoumala empirická data a tím zjišťovala 
faktory, které výkonnost podniku ovlivňují. Z výsledků lze usuzovat, že podnikům by se dalo doporučit, 
aby se zaměřily na snižování celkové zadluženosti, zvyšování vlastního kapitálu či snižování 
krátkodobých závazků.  
Článek Málka a van Quanga se zaměřuje na měření rizika na akciovém trhu pomocí metody VaR a CVaR. 
Autoři měřili riziko u čtyř trhů. Z výsledků je patrné, že neexistuje obecný model, který by šel použít 
na modelování obratů na všech zkoumaných trzích. Autoři také zmiňují unikátnost výsledků, která 
poukazuje na roli likvidity v pohledu na analýzu akciových trhů.  
Poslední článek autorů Pokorný a Hejduková nás zavede do zahraničí. Autoři nás seznamují s fondovými 
schématy, které by se mohly stát řešením pro financování udržitelnosti dánského penzijního systému. 
Fondová schémata představují pro jednotlivé státy prostor pro snižování závislosti penzistů na penzijních 
dávkách z veřejných schémat. Naopak pro státy se jedná o možnost snížení budoucí finanční zátěže, a to 
obzvláště v zemích, kde dochází k vyšší míře růstu podílu penzistů. Fondové schéma implementované 
do penzijního systému se jeví zároveň vhodné vzhledem k omezené míře možného zvyšování věku 
odchodu do penze. Toto téma je určitě důležité i s ohledem na generační změny v populaci Evropy, 
potažmo jednotlivých států.  
Pokud Vás články zaujaly, tak můžeme doporučit i webové stránky konference www.tvp.zcu.cz, kde 
pod záložkou příspěvky najedete všechny příspěvky uveřejněné ve sborníku konference a kde můžete 
najít další inspiraci pro svou praxi či výzkum.  
 
Nezbývá než poděkovat za Vaši čtenářskou přízeň a přát si, že i v dalších letech nám ji zachováte. Celá 
redakce časopisu i ostatní spolupracovníci se těší na nové články a přeje Vám to nejlepší v novém roce.  
 
  

Za redakční radu 
Petr Janeček 
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