
NEWSLETTER
FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 

Ú
VO

D
EM

UNIVERZITA PARDUBICE 2018/2019

Stejně jako každý rok, v červnu obdrže-
lo v univerzitní aule vysokoškolský diplom 
130 bakalářů – absolventů bakalářských 
studijních programů a 71 inženýrů – ab-
solventů navazujících magisterských stu-
dijních programů naší fakulty. Nejlepším 
z nich byly uděleny ceny rektora I. a II. 
stupně a ceny děkanky. Všem letošním 
absolventům gratulujeme. 

O prázdninách zaplnili posluchárny za-
hraniční studenti v rámci letní školy. Po-
řádá ji univerzita a naše fakulta se na ní 
organizačně také podílí.

Bohužel, také nás o prázdninách za-
stihla jedna velmi smutná událost. Dne 
9. července nás navždy opustil dlouho-
letý spolupracovník naší fakulty, vzácný 
a skromný člověk velkého rozhledu, uzná-
vaný odborník prof. Ing. Bohuslav Seker-
ka,CSc. Na fakultě působil od roku 2002. 

Během prázdnin jsme se připravovali 
na start nově akreditovaných specializací, 
do kterých nastoupí od září okolo 600 no-
vých studentů prvních ročníků. 

Na fakultě nyní doznívá radost z úspě-
chů aktivních studentů, kteří se během 
akademického roku zapojili do různých 
soutěží. Všem těmto studentům gratu-
lujeme a děkujeme za reprezentaci. Ve 
stručnosti představíme jednotlivé z nich.

Coca-Cola HBC 
Management Challenge

Týmy zpracovávaly komplexní přípa-
dovou studii do formy desetiminutového 
videa. Na republikovém fi nále v Praze 28. 
února nás Upáci (Míša Horváthová za FF, 
Kuba Zilvar a Tomáš Nevima za FES) se 
svým nápaditým projektem „Coca Cola 
s  příchutí banánu“ skvěle reprezentovali 
a obsadili 4. místo.

Mladý delfín 
Soutěž Mladý delfín dává příležitost 

studentům marketingu a marketingových 
komunikací předložit projekt na aktuální 
téma. Letošní téma bylo „Jak úspěšně 
komunikovat školu, na které studuji.“ Tým 
ve složení Anna Zahálková, Žaneta Svo-
bodová, Kateřina Němcová z 1. ročníku 
navazujícího studia, získal první cenu EX 
AEQUO.

SOUČASNOST

Milé studentky a absolventky, milí studenti a absolventi, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, 
přinášíme Vám opět to nejzajímavější z aktivit, které se udály na naší fakultě v uplynulém akademickém roce. Díky přehle-
du si o nich můžete udělat lepší představu a nahlédnout i do budoucích plánů, které z nich plynou. Dočtete se o příležitos-
tech, které studium na fakultě nabízí, o našich výzkumných aktivitách a o spolupráci se zahraničními univerzitami. Právě 
utváření a upevňování zahraničních vazeb je důležitým pilířem pro vědu i pro uplatnění našich absolventů na trhu práce. 
Pro naše absolventy, kteří s námi chtějí zůstat ve spojení, máme dobrou zprávu. Univerzita letos otevřela absolventský 
web (absolventi.upce.cz). Všechny novinky, aktuality a akce fakulty najdete i nadále na našem webu (fes.upce.cz). Na 
všech našich akcích se s Vámi rádi setkáme. 
Na tomto místě bych ráda popřála všem studentkám a studentům co nejvíce studijních úspěchů v nadcházejícím aka-
demickém roce. Kolegům a zaměstnancům fakulty přeji mnoho tvořivého elánu, nadšení a spokojenosti při práci a všem 
našim partnerům co nejvíce pracovních úspěchů.

Vaše Romana Provazníková
 Děkanka 



PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ

ŘÍJEN 2018

LISTOPAD 2018

PROSINEC 2018

LEDEN 2019

ÚNOR 2019

BŘEZEN 2019

DUBEN 2019

KVĚTEN 2019

ČERVEN 2019

Vědecko-technický jarmark - popularizační akce pro 
veřejnost

Den otevřených dveří I 

Setkání se zástupci středních škol

KONTAKT 2019 – veletrh pracovních příležitostí  pro 
studenty

Gaudeamus Praha - evropský veletrh vzdělávání

Státní a závěrečné zkoušky

Feska na střední škole v Lanškrouně

Sponze a promoce

Setkání se sociologem PhDr. Ivanem Gabalem

Univerzita třetího věku (březen – květen)

Přednáška Luďka Niedermayera, europoslance – Výzvy 
současné Evropy

Přednáškový cyklus k 150. výročí narození Felixe 
Hausdorffa

Rozsvícení univerzitního stromu

Erasmus is coming - informační den ke studiu a stážím 
v zahraničí

Den otevřených dveří II 

Setkání specialistů ICT měst a obcí

Eramus+ day na fakultě - informační den ke studiu 
a stážím v zahraničí

Přednáška Eduarda Bakoše, Masarykova univerzita - 
Finance institucí veřejné správy v kontextu požadavků 3E

Přednáška Petra Matyáše, KPMG – Audit podniku a jeho 
operací

Přednáška Filipa Hoffmana, magistrát města Pardubice 
– Fungování integrovaných územních investic  
– ITI Hradecko-Pardubická aglomerace v praxi

Academic week na FES – zástupci zahraničních 
partnerských univerzit přednášeli na fakultě

Workshop s Karlem Sudou a Annou K. Vintarovou, 
Kancelář veřejného ochránce práv – Ochrana spotřebitele

Noc mladých výzkumníků - popularizační akce pro veřejnost

Wikidata workshop

GIS DAY – popularizační akce pro studenty SŠ

International Staff Week – návštěva zástupců 
zahraničních partnerských univerzit

Kulatý stůl na téma Trh práce v 21. století – diskuzní setkání

Týden teorie a praxe – cyklus přednášek odborníků z praxe

Gaudeamus Brno – evropský veletrh vzdělávání

ZÁŘÍ 2018
Evropská Noc vědců – popularizační akce pro veřejnost

Příliv – přivítání nového semestru studenty

Seznamovák FES – adaptační kurz pro nové studenty 

Promoce a sponze na FES



SPOLUPRÁCE S PARTNERY

JA Manažerem nanečisto
Soutěž pro vysokoškolské studenty 

je zaměřena na ekonomickou simulaci. 
V průběhu dvou kol museli soutěžící pro-
kázat mikroekonomické znalosti, zdatnost 
v managementu počítačem simulované 
firmy a zároveň schopnost týmové práce, 
komunikace i rychlého rozhodování.  Náš 
tým (Míša Horváthová a Tomáš Nevima) 
se probojoval přes všechna kola k zaslou-
ženému vítězství. Oficiální vyhlášení sou-
těže proběhlo 19. června v rezidenci velvy-
slance USA, Stephena B. Kinga. 

Student Broker
Studijní interaktivní program simuluje 

reálné obchodování na vybraných světo-
vých burzách v Německu, USA a České 
republice. Našim studentům se letos ved-
lo v derivátových obchodech. Absolutním 
vítězem v této kategorii se stal student 
1.  ročníku navazujícího magisterského 
studia Ekonomika a management podni-
ku Vojtěch Kaplan. Těsně za ním se umís-
tili Matěj Klofát, Ondřej Štědrý a Kateřina 
Tesnerová.

Moje vize nula
Soutěž si klade za cíl aktivizovat mladé 

lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodo-
vosti v České republice. Studenti předklá-
dají projekty zaměřené do různých oblastí 
s cílem řešit dopravní problémy. Naše stu-
dentky, Denisa Holcová, Tereza Šandová 
a Veronika Čermáková, studentky 1. roč-
níku navazujícího magisterského studia 
obsadily 1., 2. a 5. místo.   

Mezinárodní partnerství 
V prvních dvou říjnových týdnech na-

vštívil fakultu vedoucí International office 
profesor Ashish Rami z partnerské  indic-
ké Rai univerzity. Během svého pobytu se 
setkal s děkankou a proděkany, se kterými 
projednával možnosti spolupráce a  spo-
lečné rysy studia. Profesor Rami předná-
šel pro české i zahraniční studenty. Svými 
přednáškami na téma Management, Mar-
keting nebo Indická kultura přiblížil stu-
dentům styl výuky na indické univerzitě.  

V letním semestru studentům před-
nášela hostující profesorka a advokátka 
z USA Lisa Miller na téma Mezinárodní ar-
bitráž. Přednášející má 30 letou praxi jako 
správní soudkyně a rozhodčí arbitrážních 
sporů.

 Děkanka Romana Provazníková a pro-
děkan pro studium Zdeněk Brodský na-
vštívili na přelomu listopadu a prosince 
vybrané kanadské univerzity, aby zde jed-
nali o možnostech spolupráce. Setkali se 
například s Pierreem-Marcelem Desjar-
dins, ředitelem School of Higher Public 
Studies, se kterým projednávali možnosti 
vědecké spolupráce a další spolupráce při 
přípravě projektů. 

 V březnu letošního roku navštívil pro-
děkan Jiří Křupka spolu s prorektorkou 
pro rozvoj Andreou Koblížkovou několik 
čínských univerzit. Na místě projednávali 
možnost nové spolupráce a výměnu stu-
dentů a akademických pracovníků.

Double degree

Dlouhodobá spolupráce s International 
Institute of Zittau v Německu (součást 
Technické univerzity v Drážďanech), se 
prohlubuje. V současné době finalizují pří-
pravy k podpisu smlouvy, jejíž součástí je 
ustanovení Double degree programu. Po 

úspěšném absolvování tohoto programu 
získají studenti dva diplomy (od domácí 
i  zahraniční univerzity) a získají další vý-
hodu na pracovním trhu. 

Networking se středními 
školami

Akademie mladých občanů
V listopadu přivítala fakulta opět v rám-

ci finále projektu AMOB středoškoláky 
z celého Česka. Soutěžní vzdělávací pro-
jekt, na kterém se fakulta také organi-
začně podílí, usiluje o zlepšení kritického 
smýšlení studentů, snaží se motivovat 
studenty k vyššímu zájmu o veřejné dění 
a nabízí jim možnost zajímavých setkání 
s významnými osobnostmi. 

Tradiční akce fakulty

Týden teorie a praxe

V listopadu proběhl již 12. ročník akce. 
Během jednoho týdne se studentům 
představila řada odborníků s nejrůznější-
mi tématy z praxe. Nechyběli ani přední 
experti z českých a slovenských vysokých 
škol a absolventi FES.   



BUDOUCNOST

Srdečně všechny zveme na 
Den otevřených dveří 2020, 
31. ledna a 22. února.

K
O

N
TA

K
T

Mgr. Pavla Truncová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj 
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
Email: pavla.truncova@upce.cz

https://fes.upce.cz/
www.feska.cz
https://www.facebook.com/fes.upce
FES Alumni LinkedIN
https://www.instagram.com/feskapardubice/

  

V loňském akademickém roce získali 
v  rámci oslav 17. listopadu Cenu rekto-
ra za prestižní monografii „Knowledge 
Spillovers in Regional Innovation Sys-
tems: A Case Study of CEE Region“ doc. 
Jan Stejskal a doc. Petr Hájek. 

Naši akademičtí pracovníci jsou zapo-
jeni do různých projektů grantové a tech-
nologické agentury ČR ve spolupráci s fa-
kultami univerzity (Dopravní fakulta Jana 
Pernera, Fakulta elektrotechniky a infor-
matiky). V letošním roce podali akademici 

ZAJÍMAVÉ
VÝSLEDKY 
VE VĚDĚ 
A VÝZKUMU

V nadcházejícím akademickém roce 
nás čeká volba na post děkana fakulty. 
Čeká nás zahájení výuky v nově akredi-
tovaných studijních programech a jejich 
specializacích (Aplikovaná informatika, 
Management finančních institucí, Finanč-
ní správa, Obchodní inspekce, Ekonomika 
a organizace bezpečnosti). 

Zástupci fakulty zamíří na řadu zahra-
ničních univerzit s cílem prohloubení nebo 
vytvoření spolupráce. V plánu je návštěva 
Číny a Ukrajiny. Naproti tomu se očekává 
návštěva řady delegací ze spřátelených 
univerzit.

Od října bude pokračovat další běh Uni-
verzity třetího věku. Na zimní semestr 
připravila fakulta pro účastníky cyklus 
přenášek s nejrůznější tématikou. Dále se 

můžete těšit na tradiční akce FES, které 
naleznete v přehledu.   

fakulty bilaterální projekt s ekonomickou 
fakultou Petrohradské Polytechnické Uni-
verzity v Rusku. 

Děkanka opět ocenila práci akademiků 
fakulty za mimořádné publikační aktivity 
za minulý akademický rok.   


