
1 
 

EDITORIAL 

 
Bereme-li do rukou časopis výchovné nebo odborné instituce s příspěvky, které jsou jedním z výsledků 
jejího působení, musíme okamžitě a implicitně konstatovat, že taková instituce musí být v rámci svého 
působení jistě institucí efektivní. Její pracovníci mají zřejmě o čem psát, chtějí své výsledky zveřejnit 
a nebojí se nést svoji kůži na přetřes v odborné komunitě. Navíc - instituce má takové pracovníky, 
kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a úsilí vedoucí ke zřízení takového časopisu, jeho vedení a správy 
jako odborné mediální platformy s účinností působnost vlastního pracoviště jednoznačně převyšující. 
Tuto úvahu lze zřejmě bezezbytku uplatnit i v případě vědecko-odborného časopisu Moravské vysoké 
školy Olomouc.  
EMI je deklarován jako vědecko-odborný časopis, publikující recenzované vědecké a odborné statě.  
Je nepochybně dobrou odbornou platformou pro publikaci a výměnu zkušeností v oblasti ekonomie, 
marketingu, financí, práva, matematiky, statistiky, strategického managementu, managementu změn 
a inovací, společenských věd, aplikované lingvistiky a odborné praxe. K tomu je potřeba přidat další 
a to dnes jednu ze stěžejních odborných oblastí – oblast aplikaci výkonné výpočetní techniky, vytvářející 
pole pro využití moderních metod řešení ekononomických a manažerských problémů s využitím 
progresivního zázemí aplikované informatiky.   
Význam takového publikačního media pro studenty a odborné pracovníky školy je věcně velmi vysoký. 
Je platformou, kde mohou mladí začínající odborníci operativně publikovat výsledky své práce, vstoupit 
do povědomí odborné komunity svého oboru, ovládnout formu časopiseckých publikací a zdokonalit své 
jazykové znalosti a praktické schopnosti. Podpora kvalitními odbornými příspěvky ze strany pedagogů 
a vědecko-výzkumných je pak významná tím, že časopis získává publicitu a zvyšuje se počet citací jeho 
článků. To jsou významné faktory pro jeho všeobecné odborné uznání a zařazení do vyšších databází, 
k němuž musí každý odborný časopis cílevědomě směřovat.  Nezapomínejme na to! 
Moravská vysoká škola má ve svém odborném časopiseckém mediu EMI významný faktor své publicity 
v regionu, celostátním měřítku i v zahraničí. Bude-li se zvyšovat kvalita jeho formálního uznání 
odbornou veřejností, zvýší se zákonitě i kvalita a uznání MVŠO jako jeho věcného i formálního zdroje. 
Přispění k jeho obsahu je jednou z významných forem, jak podpořit nejen rozvoj našich oborů, 
ale i renomé naší vysoké školy. Naším cílem v tomto směru nechť je skutečnost, aby se EMI stal 
uznávaným časopisem uznávané univerzity. Pamatujme na to! 
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