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«Evropský þasopis ekonomiky a managementu» – mezinárodní časopis věnovaný aktuálním otázkam
ekonomiky a managementu.
Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní,
teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech vědy. V časopisu
se uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro ověření vědecké kvalifikace článků.
Evropský þasopis ekonomiky a managementu má velký zájem zejména o výzkumy
v makroekonomických tématech, kteří mohou prokázat perspektívní způsoby rozvoje ekonomiky země
a take odrážejí zkušenosti úspěšného rozvoje národního hospodářství.
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The European Journal of Economics and Management is international journal dedicated to topical issues
of economy and management. The journal aims at publishing of high quality articles that may bring
innovative and significant theoretical, conceptual, methodological and empirical contribution to relevant
scientific fields. The journal works with anonymous peer-review system that verifies scientific quality
of submitted articles.
The European Journal of Economics and Management has a particular interest in macroeconomic
researches that may demonstrate promising ways of national economy development, but by no means
restricts its interests to these spaces, welcoming any relevant contribution from and about different parts
of the World.
The European Journal of Economics and Management accepts original materials which are not under
consideration elsewhere at the time of submission and does not accept already published materials.
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