Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou mimořádné číslo časopisu ECONOMICS AND
MANAGEMENT, ročníku 2016, vydávaného Fakultou vojenského leadershipu (dříve
Fakultou ekonomiky a managementu) Univerzity obrany se sídlem v Brně, vydaného
u příležitosti 10-ti letého výročí existence časopisu.
Za rozhodnutím vydávat na fakultě vlastní vědecký recenzovaný časopis stál záměr
poskytnout vědeckým a pedagogickým pracovníkům fakulty a odborníkům z prostředí
ekonomiky a managementu, zejména ve vojenské oblasti, odpovídající prostor pro
prezentaci výsledků vědecko-výzkumné, ale také odborné činnosti a zkušeností
z praxe. Časopis v uplynulých letech dával příležitost všem, kteří jsou nositeli těchto
zkušeností a kterým ležela na srdci kvalita vzdělávání a přípravy budoucích důstojníků
Armády České republiky.
Zaměření časopisu vycházelo a vychází z hlavního úkolu fakulty, kterým je vzdělávání a
příprava vojenských profesionálů – kariérních důstojníků AČR, kvalifikovaných
odborníků, vzdělaných v teorii vojenství a odborně připravovaných pro vojenskou praxi,
vychovaných pro naplňování společensky významné role při zabezpečování obrany státu.
Zajišťování obrany státu dnes přesahuje národní rozměr a stává se stále více otázkou
optimálního vymezení národních ambicí a schopností, jimiž může společnost přispět
k zajištění kolektivní obrany v rámci Aliance.
Poděkování patří zejména prvnímu předsedovi redakční rady časopisu a bývalému
proděkanovi tehdejší Fakulty ekonomiky a managementu, doc. Ing. Petru ČECHOVI,
Ph.D., který se rozhodující měrou zasadil spolu s výkonným redaktorem o vydání prvního
čísla časopisu v roce 2007 a pozdější zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných časopisů v ČR, ve kterém časopis figuruje dodnes.
Zveřejňované články a výsledky, kterých bylo dosaženo ve vědecké a výzkumné činnosti
různých pracovišť a institucí, oslovily odborníky a další zájemce o problematiku
ekonomiky, managementu, leadershipu a dalších oblastí vědeckého zkoumání se
zaměřením do oblasti vojenství a vyvolaly mnohdy ohlasy a diskuzi k této problematice.
Články uvedené v tomto mimořádném čísle vydaném v českém jazyce byly recenzovány
ve zrychleném recenzním řízení recenzní radou uvedenou dále. V nerecenzované části
časopisu jsou potom uvedeny informace a výsledky řešení projektů řešeným v rámci
Dlouhodobého záměru rozvoje organizace na Fakultě vojenského leadershipu.
V roce 2017 začne nové desetiletí vydávání časopisu ECONOMICS AND
MANAGEMENT. Jsem přesvědčen, že s aktualizovanou redakční radou a novou redakcí
bude časopis nadále součástí periodik, která budou uznávána vědeckou komunitou a
přispěje k dalšímu rozvoji vědecké a odborné práce na Fakultě vojenského leadershipu
a Univerzitě obrany jako celku.
pplk. Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D.
výkonný redaktor
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