ÚVODNÍ SLOVO
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává druhé číslo pátého ročníku našeho časopisu, které je specificky
zaměřeno na publikování výsledků habilitačních, doktorský a vybraných diplomových
prací zpracovaných na Univerzitě obrany. Při této příležitosti bych Vás chtěl informovat
o změnách ve vydávání časopisu Economics and Management, které jsou a budou
realizovány v roce 2013.
V závislosti na personálních změnách pracovníků vydavatele a dalších okolnostech dojde
k 1. 1. 2013 k obměně členů redakční rady.
Další významnou změnou je rozhodnutí redakční rady a vydavatele vydat v roce 2013 čtyři
čísla časopisu, přičemž 3. číslo roku 2013 bude opět zaměřeno zejména k publikování
výsledků habilitačních, doktorský a vybraných diplomových prací a prací studentské tvůrčí
činnosti zpracovaných na Univerzitě obrany. Jednotlivá čísla vyjdou k 31. 3., 30. 6., 30. 9.
a 31. 12. 2013. O termínech uzávěrek jednotlivých čísel budete informováni na webových
stránkách časopisu.
Věřím, že výše uvedené změny umožní ještě více vědeckým pracovníkům, pedagogům
a dalším autorům publikovat výsledky jejich práce v našem časopise.
Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D.
výkonný redaktor

FOREWORD
Dear Readers,
Here is your second issue of 2012, the fifth year of our magazine, which is specifically
focused on publishing the results of habilitation, doctoral and selected diploma work
processed at the University of Defence. On this occasion I would like to inform you of
some changes in the publishing of the journal ‘Economics and Management’, which are to
be implemented in 2013.
Due to our publisher's staff personnel changes and other factors, the 1st January 2013 will
see the replacement of the members of the editorial board.
Another significant change is the decision of the editorial board and the publisher to
produce four issues of the magazine in 2013, with the third issue again focusing on
habilitation and doctoral outcomes, and selected diploma theses and student creative work
activities processed at the University of Defence. These issues will come out on 31/3, 30/3,
30/9, and 31/12 of 2013. You will be informed of the deadline for individual issues on the
Web magazine.
I believe that the above changes will allow more researchers, educators and other authors
to publish the results of their work in our magazine.
Dipl. Eng. Vitezslav JAROS, PhD
Executive Editor
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