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Acta Moraviae vydává soukromá vysoká škola Evropský polytechnický institut, s.r.o., dále jen EPI.
EPI byl založen dne 15. 6. 1995. Působí v regionech Hodonín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Má
vlastní Interní grantový systém (dále jen IGS). Pořádá mezinárodní vědecké konference, z nichž jsou
vydávány sborníky – viz www.edukomplex.cz. Konference „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje
společnosti a regionu“ je pořádána již devět let, ICSC je pořádána již jedenáct let a konference „Jak
úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy je pořádána již osm let. Konference
jsou zaměřeny na transfer získaných znalostí z aplikovaného výzkumu akademických pracovníků EPI
a jiných vysokých škol z ČR, SR, Polska, Ruska, Maďarska, atd. do praxe malých a středních podniků.
Významná pozornost je věnována inovačním technologiím a technologiím a strategiím rozvoje
lidských zdrojů z pohledu potřeb globalizujícího se světového hospodářství a dopadu na instituce
v regionech. Vstupem do konference „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu“
jsou mimo jiné také výstupy výzkumných úloh IGS B1/2008 „Vývojové tendence globalizujícího se
podnikatelského prostředí“, B2/2008 „Vliv inovací na prosperitu zemí“, B3/2008 „Výzkum faktorů
strategického rozvoje podniků“, B4/2008 „Výzkum cílů a technologií vysoké školy založené na
kompetencích a plné aplikaci ICT do práce vysoké školy“, B7/2008 „Vývoj finančních systémů a
technologií v globalizujícím se světě“, B9/2011 „Systém kvality v průmyslové výrobě a ve školství“
B10/2011 „Výzkum možností propojení činnosti profesní vysoké školy s praxí“. ICSC je zaměřena na
problematiku a aplikaci neuronových sítí, výstupem do této periodické konference jsou úlohy
aplikovaného výzkumu v rámci IGS B5/2008 „Aplikace umělé inteligence do moderních technologií“,
B6/2008 „Výzkum a prognóza vývoje počítačových sítí a informačních systémů“, B8/2011 „Výzkum
technologií laboratoří pro podporu výuky“.
Akademičtí pracovníci EPI publikují, jak jim to ukládá zákon č. 111/98 Sb.
Vysoká škola podporuje účast pedagogických pracovníků na konferencích doma v ČR i v zahraničí a
při publikování výsledků výzkumné a pedagogické práce v domácím vědeckém recenzovaném
časopise Acta Moraviae a v jiných časopisech a sbornících v České republice a v zahraničí. V letech
2011 a 2012 publikovali pedagogičtí pracovníci EPI Kunovice celkem 319 článků, z toho 140 v Acta
Moraviae a ve sbornících z vědeckých konferencí EPI, 75 článků v České republice a 104 článků v
zahraničí. Z toho bylo publikováno 9 článků v recenzovaných časopisech ve světě.

