Plzeň, 11. ledna 2017

Pozvánka na 4. ročník mezinárodní vědecké konference
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych Vás a Vaše spolupracovníky pozval jménem Fakulty ekonomické ZČU na
mezinárodní vědeckou konferenci s názvem:

„Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku
v přeshraničním srovnání 2017“
Datum konání konference: 18. - 19. května 2017
Vědečtí garanti konference:
Prof. Dr. Christiane Hellbach, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg – Weiden
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. Dr. Dirk Beyer, Hochschule Harz
Doc. Ing. Petr Cimler, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
Místo konání: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Konference je určena pro: studenty doktorských studijních programů, akademické
pracovníky, představitele podnikové praxe a jiné aktéry zabývajících se česko-německým
příhraničím z pohledu podnikové ekonomiky.
Tato mezinárodní odborná konference tematicky navazuje na předchozí ročníky a na sérii
úspěšných konferencí pořádaných v rámci přeshraničního projektu „Česko-saská
vysokoškolská iniciativa“, jehož partnery byly Technická univerzita Chemnitz, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeská univerzita v Plzni. Mezi hlavní cíle
konference patří přispět k rozvoji přeshraniční spolupráce vědeckých pracovníků a doktorandů,
podpořit jejich publikační činnost a monitorovat při tom současné požadavky praxe.
Uplynulé 3 ročníky konference věnované podnikové ekonomice v přeshraničním srovnání byly
pozitivně hodnoceny v rámci evaluace konference. Sborníky příspěvků byly zařazeny do
databáze Web of Science, na což bychom letos rádi opět navázali.
Nosná témata referátů a příspěvků budou zaměřena mj. na podnikání ve službách (např. obchod,
cestovní ruch), destinační marketing a management, inovace a kvalita ve službách, ale také
marketing, podnikovou ekonomiku, finanční a daňové aspekty podnikání a další. Novým
fenoménem je rovněž průmysl 4.0 z pohledu managementu a podnikové ekonomiky.
Preferovány budou články koncipované v přeshraničním kontextu.

Vzhledem k tomu, že kapacita konference je omezena, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění
přiloženého formuláře přihlášky a anotace příspěvku (nutno dodat v AJ) přednášejícího,
resp. účastníka konference. Vyplněnou přihlášku s anotací prosím zašlete na e-mailovou adresu
trading@fek.zcu.cz nejpozději do 15. února 2017. Počet spoluautorů příspěvku není limitován,
avšak každý účastník může být autorem či spoluautorem pouze u dvou článků. Do sborníku
budou zařazeny pouze příspěvky, které budou během konference prezentovány.
Do 28. 2. 2017 obdržíte oznámení o akceptaci Vaší přihlášky a případně i příspěvku.
Podrobnější informace pro přispěvatele včetně dalších podrobností ke konferenci obdržíte
rovněž nejpozději do 28. 2. 2017.
V případě, že byste rádi pozvali někoho z Vašeho okolí, kdo by měl zájem zúčastnit se
konference aktivně či pasivně (bez příspěvku), dovoluji si požádat o zprostředkování pozvánky.
Předběžný časový harmonogram:
Začátek konference dne 18. 5. 2017 ve 12 h
Ukončení konference a následně oběd dne 19. 5. 2017 ve 13 h
Poplatek:
Za účastníka: 3.500 Kč/ 135 EUR včetně DPH (doktorandi 2.500 Kč/ 95 EUR včetně DPH)
Informace k platbě budou sdělovány s akceptací přihlášky, případně příspěvku.
Pozn. Z poplatku bude hrazeno občerstvení během konference včetně večerního posezení
s rautem, sborník příspěvků a další organizační náklady.
Těším se na setkání s Vámi.

Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan Fakulty ekonomické ZČU

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Vyplňte, prosím, Vaše jméno a příjmení:
Napište, jakou organizaci reprezentujete:
Jste:
Akademický/Vědecký pracovník
Student/doktorand
Představitel podnikové praxe
Představitel aktéra (instituce) s příhraničním přesahem

ORGANIZACE

STRAVOVÁNÍ

Zúčastníte se:
1 den– 18.5.2017
1 den – 19.5.2017
2 dny bez večerního posezení
2 dny s večerním posezením

Máte nějaké speciální požadavky na stravování?
Jsem vegetarián, -ka
Jsem vegan,- ka
Mám alergii na určitou surovinu, konkrétně:
Jiné:
Této konference se zúčastním jako:
Přednášející
Pouze posluchač
Jaký den a čas upřednostňujete pro Vaši prezentaci?
Den a čas…………………………………………………

ANOTACE PŘÍSPĚVKU
(12-15 řádků, angličtina)

Další pokyny pro účastníky:
Jednací jazyk čeština – němčina (simultánní překlad zajištěn).
Příspěvky do sborníku budou odevzdávány v angličtině a budou zpracované dle pokynů.

Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo na základě výsledků recenzního řízení nezařadit
příspěvek do programu a k otištění do sborníku, pakliže by tím byla ohrožena kvalita sborníku
nebo nebyly např. dodrženy formální náležitosti, anebo v případě, že bude naplněna kapacita konference
kvalitnějšími tématy.
Své zamítavé stanovisko však řádně odůvodní!

