
 

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 

pořádá pod záštitou děkanky Fakulty ekonomické doc. Ing. Michaely Krechovské, Ph.D.  
a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého  

VE DNECH 15. - 16. 11. 2018 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI

TRENDY V PODNIKÁNÍ 

Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat na 6. ročník mezinárodní vědecké konference Trendy 
v podnikání. 

Cílem konference je: 
• prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti účastníků konference, 
• setkání a diskuse akademických pracovníků, doktorandů a odborníků z praxe, 
• navázání kontaktů pro spolupráci ve výzkumné a publikační činnosti a pro spolupráci 

s praxí. 

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D 
děkanka Fakulty ekonomické 

   

 

 
 

Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 
 

pořádá pod záštitou děkana Fakulty ekonomické, doc. Dr. Ing. Miroslava Plevného, 
 
 

VE DNECH 10. – 11. 11. 2016 
 

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI 
 

TTRREENNDDYY  VV  PPOODDNNIIKKÁÁNNÍÍ    
 
 
 
Vážení přátelé, 
 
dovolujeme si vás pozvat na 5. ročník mezinárodní vědecké konference Trendy 
v podnikání, konané u příležitosti 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni. 
Cílem konference je:  

• prezentace výsledků vědecké a odborné činnosti účastníků konference, 
• setkání a diskuse akademických pracovníků, doktorandů a odborníků z praxe, 
• navázání kontaktů pro spolupráci ve výzkumné a publikační činnosti a pro spolupráci 

s praxí, 
• prezentace průběžných výsledků projektů OP VK realizovaných na Fakultě ekonomické. 

 
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 
děkan Fakulty ekonomické 



TÉMATICKÉ SEKCE KONFERENCE 
1. Finanční řízení v teorii a praxi   
2. Aktuální trendy marketingu a managementu   
3. Kvantitativní metody v podnikatelském a investičním rozhodování   
4. Aktuální otázky ekonomické geografie a regionálního rozvoje    
5. VARIA (business and management) section in English    
6. Diskusní sekce bez příspěvků do sborníku – Management budoucnosti   

Konference je pořádána v rámci řešení projektu SVK1-2018-010 Trendy v podnikání 2018. 

MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE 
Konference se uskuteční v konferenčních prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj, U 
Prazdroje 7, 304 97 Plzeň. 

JEDNACÍ JAZYKY KONFERENCE 

Anglický, český, slovenský 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (VLOŽNÉ) 
Účastnický poplatek - 2 000 CZK (80 EUR) 
Snížený účastnický poplatek (Ph.D. studenti) - 1 200 CZK (50 EUR) 
V případě volby sníženého účastnického poplatku bude požadováno doložení potvrzení o studiu.  
Vložné zahrnuje: 
• možnost prezentace jednoho příspěvku, 
• publikaci příspěvku ve sborníku (po úspěšném recenzním řízení),  
• propagační materiály, 
• sborník, 
• občerstvení.  
Náklady (bankovní poplatky) spojené s převodem vložného nese účastník konference. Vložné je 
nevratné. Bližší informace na webových stránkách: http://tvp.zcu.cz/poplatek  

DŮLEŽITÉ TERMÍNY  
Registrace do:    1. 10. 2018 
Zaslání článku do:    1. 10. 2018 
Úhrada vložného do:  31. 10. 2018 

KONTAKTY  
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň  

Ing. Martin Januška, Ph.D.  
E-mail pro dotazy ke konferenci: tvp@fek.zcu.cz  
Bližší informace na webových stránkách konference: http://tvp.fek.zcu.cz/ 

http://www.prazdroj.cz/cz/kontakt%22%20%5Ct%20%22_blank

