Rozhodnutí č. 5DR/2017 děkana FEK ZČU
Aktuální seznam ustavených výzkumných týmů na FEK ZČU
Po předchozím projednání ve Vědecké radě Fakulty ekonomické ZČU dne 20. 4. 2017
ustanovuje děkan fakulty následující výzkumné týmy na FEK ZČU.

Tým 1:

Aplikace kvantitativních metod v ekonomických
disciplínách
(Application of Quantitative Methods in Economics Disciplines)

Vedoucí týmu:

doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Odborné zaměření týmu:
Práce výzkumného týmu je orientována do oblasti výzkumu možností aplikace kvantitativních
metod v různých ekonomických disciplínách. S ohledem na různorodost jednotlivých disciplín
je výzkum rozdělen do několika okruhů problémů a jejich řešení. Prvním z nich jsou řešení
problémů predikce vývoje a chování finančních trhů pomocí různých přístupů, metod a
nástrojů. Problémy druhé oblasti a jejich řešení se zabývají aplikací metod z oblasti
management science se zaměřením na řešení distribučních problémů a optimalizace
logistických procesů. Poslední skupinou je aplikace metod z oblasti experimentální ekonomie a
ekonometrie.

Tým 2:

Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe
(Finance and Sustainable Development from the Perspective of
Theory and Practice)

Vedoucí týmu:

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Odborné zaměření týmu:
Kvalitativní a kvantitativní výzkumná práce týmu je zaměřena na rozvoj financí a finančního
řízení podniku z pohledu teorie a praxe. Hlavním cílem je identifikovat, analyzovat a hodnotit
nové vývojové trendy v oblasti financí, finančního řízení a udržitelného rozvoje v kontextu
rozvoje metod a nástrojů finančního řízení. Daná problematika je v současné době velmi
aktuální a často diskutované téma v profesních institucích a v podnikové praxi. Vedle
ekonomických aspektů vystává potřeba zohlednění vlivu podniku na životní prostředí
a společnost, tzn. řízení podnikové výkonnosti v holistickém pojetí.
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Tým 3:

Ekonomická a regionální geografie
(Economic and Regional Geography)

Vedoucí týmu:

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

Odborné zaměření týmu:
Objektem výzkumu výzkumného týmu jsou jádrové (metropolitní) a periferní (příhraniční)
prostory západních, jihozápadních a severozápadních Čech s přesahem do bavorského, saského
a rakouského pohraničí. Předmětem výzkumu jsou vazby a vztahy v regionální, hospodářské
problematice (faktory regionálního, hospodářského rozvoje), v rámci přeshraniční spolupráce a
přeshraničního rozvoje, provázanost a vliv ekonomických a environmentálních dopadů na
rozvoj a konkurenceschopnost měst a regionů v důsledku procesů souvisejících s globalizací, s
evropskou integrací, s nástupem nových technologií, s demografickými změnami, se změnami
v oblasti sociální, s klimatickými změnami, využití strategického plánování rozvoje při tvorbě
strategických dokumentů.

Činnost výzkumných týmů na FEK ZČU se řídí směrnicí č. 1DS/2017.

V Plzni dne 1. 9. 2017
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan
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