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Téma konference

Konference je určena především pro prezentaci výsledků prací
studentů bakalářského, magisterského, doktorského studia
z různých oborů. Zaměření konference se dotýká témat jak
existujících, tak nových inovativních studijních programů. Dalším
navazujícím směrem jsou globálně a technicky zaměřené obory
ekonomie, managementu a podnikání.

Sekce konference

Globální procesy pandemických situací – Regionální rozvoj,
ekonomické dopady a statistika – Strategické plánování a inovace –
Sociální procesy pandemických situací – Digitalizace a informační
technologický pokrok – Management, marketing a komunikace –
Výzvy pandemické situace – Proměny podnikatelského prostředí –
Proměny procesů rozhodování ve veřejné správě a v politice

Anotace

250 slov, v českém nebo anglickém jazyce, termín do 10/09/2021

Příspěvky

Příspěvky 6-10 normostran v anglickém jazyce | abstrakty 250 slov
dvojjazyčně – v českém a anglickém jazyce | termín do 24/11/2021

Poznámky

Autoři nejlepších příspěvků budou vyzváni ke zpracování kapitoly
do společné monografie s ISBN, která bude na toto téma následně
připravena a vydána v externím nakladatelství.
Výherci s nejlepšími příspěvky budu ocenění věcnými dary a šeky
s finanční odměnou. (1. cena = 7 500 Kč, 2. cena= 5 000 Kč,
3. cena= 2 000 Kč). Součástí konference bude i vyhlášení
a ocenění nejlepších studentských prací vědeckou radou.

Conference Objectives
The conference is intended primarily for the presentation of results
for bachelor, master and doctoral students from various disciplines.
The focus of the konference touches on the topics of both existing
and newly innovative study programs. Another related target is
the global and technical aims of economics, management and
enterpreneurship.

Conference Sections
Global processess during the pandemic – Regional development,
economical and statistical impacts – Strategic planning and
innovation – Social processess of the pandemic – Digitalization
and information technology progression – Management, marketing
and communication – Challenges of the pandemic situation –
Changes in the enterpreneurial environment – Changes to process
management in the public and political sectors

Abstracts
250 words, English or Czech, deadline 10/09/2021

Papers
Papers 6-10 pages (up to 1800 characters) in English | abstracts
250 words bilingual – English and Czech | deadline 24/11/2021

Notes
Authors of the best selected contributions will be asked for the
submission of the full chapters for the final edited monograph with
ISBN, which will be published with the external publishing house.
Winners of the best selected contributions will be awarded
financially and materially (1st place=7 500 Kč, 2nd place=5 000 Kč,
3rd place= 2 000 Kč). To conclude the conference there will be an
award ceremony held by the scientific committee which, will select
and honor the best contributors.
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