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Fakulta ekonomicko-správní

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

přinášíme Vám to nejzajímavější z aktivit, které se udály na naší fakultě v uplynulém akademickém roce. Z přehledu vidíte, 
že fakulta nejen vzdělává studenty, aby se stali odborníky, které naše společnost potřebuje, ale realizuje rovněž celou řadu 
aktivit, jež přinášejí studentům, kolegům, ale i dalším zájemcům mnoho nových poznatků. Uvítáme Vaši další participaci na 
nich. Možností, jak se do dění na fakultě zapojit a spolupracovat při jejich organizaci, je celá řada. Studentkám a studentům 
přeji v nastávajícím akademickém roce mnoho studijních úspěchů, kolegům a zaměstnancům fakulty přeji elán a tvůrčí invenci 
a všem našim partnerům mnoho pracovních úspěchů.

Vaše

Jaký byl akademický rok 2016/2017 pro fakultu? Především 
proběhl ve znamení oslav. Oslavy 25 let naší existence po-
myslně vyvrcholily slavnostním setkáním na pardubickém 
zámku.

 

25 let výročí na pardubickém zámku

Na památku tohoto významného výročí fakulty byl vydán 
almanach a Mistr Zdeněk Kolářský, nejvýznamnější český au-
tor mincí a medailí, vytvořil pamětní medaile, které obdržely 
osobnosti, jež se o vznik a rozkvět fakulty zasloužily. Letní 
semestr pak přinesl spoustu příležitostí k rozvoji fakulty.

Září
Mezinárodní konference Veřejná správa 2016
Výstup na Králický Sněžník – výstup k 25. výročí fakulty
Evropská Noc vědců

Říjen
První sraz absolventů fakulty
Přednáška JČMF Matematici mezi světovými válkami

Listopad
Přednáška Nekonvenční nástroje centrálních bank v průběhu 
krize a měnová politika ČNB, Ing. J. Rusnok, guvernér ČNB
Přednáška Úloha statistiky v evropské integraci, 
doc. M. Bohatá, bývalá zastupující generální ředitelka 
Eurostatu
Týden teorie a praxe v ekonomice
Přednáška Tisk peněz a fronta na banány dluhopisy, 
Ing. A. Michl, poradce ministra financí ČR
Prezentace projektu Studenti píší Wikipedii
Přednáška Integrovaný regionální program v praxi PK, 
Ing. M. Kupcová, Centrum pro regionální rozvoj
Přednáška Živnostenské podnikání a jednotné kontaktní mís-
to, Ing. J. Syrůčková, MMP
Přednáška Mýtus jménem Time-management, Mgr. A. Holu-
bová, Foxconn CZ
Přednáška Co je vlastně normální? Mgr. A. Holubová, 
Foxconn CZ
Přednáška JČMF Mathematica ludus
GIS DAY 2016

Prosinec
Networking se zástupci středních škol
Přednáška Psychoterapie aneb jak se léčí duše, 
Mgr. A. Holubová, Foxconn CZ



Přednáška Výnosy a tržní analýzy – umění misinterpretace, 
Ing. M. Hrdý, KPMG ČR
Přednáška JČMF Neobvyklé sady hracích kostek

Leden
Den otevřených dveří 2017

Den otevřených dveří FES

Únor
Přednáška JČMF Průmysl 4.0 a dekarbonizace mobility

Březen
Neformální setkání s vedením fakulty – Zeptej se děkanky
Přednáška Dopad krize eurozóny a Brexitu na postavení 
EU v globální ekonomice, prof. L. Lacina, Mendelova uni-
verzita, Brno
Kontakt 2017 – veletrh pracovních příležitostí pro studenty
Přednáška JČMF O fraktálech a chaosu v chemickém inže-
nýrství
Přednáška Finance institucí veřejné správy v kontextu po-
žadavků 3E, Dr. E. Bakoš, Masarykova univerzita, Brno

Duben
Ná-skok na vejšku – den v kůži vysokoškoláka

Ná-skok na vejšku
Konference Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů
Přednáška Policie ČR – aktuální struktura a požadavky na 
práci příslušníka
Workshop Audit nanečisto, zástupci společnosti EY
Přednáška Změny v Zákoně č. 111/2006 Sb. O pomoci 
v hmotné nouzi, Ing. G. Suchá, ÚP ČR
Přednáška Měnová politika ČNB: jak jí rozumět, 
Ing. V. Benda, člen Bankovní rady ČNB
Přednáška JČMF Pluto – aktivní svět na hranici Sluneční 
soustavy
International Week of the University of Pardubice

Květen
Ná-skok na vejšku – den v kůži vysokoškoláka
Přednáška JČMF Alma – pohled rádiovým oknem do 
vesmíru
Přednáška Education and Business Outlook in Taiwan and 
Tips for Business Succes in China, Dr. Johnny Shieh, Kao 
Yuan University, Taiwan
Přehlídka studentských prací
Zasedání Grémia děkanky

Červen
Vědecko-technický jarmark
Summer School – Experience the University of Pardubice 
2017

Sraz absolventů FES
V říjnu se konal historicky první sraz absolventů fakulty. Se-
tkání se uskutečnilo v příjemné neformální atmosféře nově 
zrekonstruovaných prostor fakulty, při kterém si naši absol-
venti měli možnost pohovořit se svými spolužáky a vyučují-
cími. Díky objednanému krásnému počasí jsme využili i ven-
kovních prostor atria, na kterém jsme natočili s některými 
absolventy krátké rozhovory:
https://www.youtube.com/watch?v=o8-8P1TMv5M
Děkujeme moc všem za účast a těšíme se na příště.

Sraz absolventů FES

Networking se středními školami
V prosinci jsme pořádali setkání se zástupci středních škol, 
jehož cílem bylo posílení vztahů s již spolupracujícími SŠ, ale 
i navázání spolupráce nové. Získali jsme mimo jiné i důležitou 
zpětnou vazbu, která nám poslouží při další kooperaci a díky 
této akci již nyní začínáme realizovat nové aktivity. V květnu 
se např. zástupci FES účastnili IT EXPO 2017 na Obchodní 
akademii TGM v Kostelci nad Orlicí, kde studenti 3. ročníků 
prezentovali zajímavá témata z IT. Díky rozvoji spolupráce se 
SŠ se také 3x uskutečnila aktivita Ná-skok na vejšku (https://
fes.upce.cz/na-skok-na-vejsku-den-vysokoskolaka), která je 
určena studentům 3. a 4. ročníků, kteří na naší fakultě prožijí 
standardní den vysokoškoláka.
 
Summer School – Experience the University 
of Pardubice
V červenci navštívila FES delegace z Rai University, Ahme-
dabad v Indii, která přijela na „Summer School - Experience 

spolupráce s partnery



spolupráce s partnery

the University of Pardubice 2017“. Nejprve delegaci uvíta-
lo vedení fakulty a pak už následovaly workshopy na téma 
„ochranné prvky bankovek“ a „principy týmové práce“. Velké 
poděkování patří studentům Petře Lešákové a Michaelovi Vá-
vrovi, kteří celý program zorganizovali a delegaci po celou 
dobu jejího pobytu na fakultě doprovázeli. Stejně tak studenti 
a vyučující z naší fakulty byli v Ahmedabadu na stáži během 
zimního semestru a nyní se těšíme na první indické studenty 
v rámci projektu Erasmus+.
 

Summer School of the University of Pardubice

První absolventi oboru Regional Development and 
Governance
Fakulta má prvního absolventa Joint Degree navazujícího 
magisterského oboru Regional Development and Governan-
ce, který je realizován ve spolupráci s Siauliai University a je 
akreditován v angličtině.
Nové absolventy má i další navazující magisterský obor vyu-
čovaný v anglickém jazyce Regional Information Management.

Absolvent oboru Regional Development and Governance Lyndon 
Nii Adjiri Sackey

Sociální sítě
Od letošního roku má fakulta také profil na Instagramu: 
https://www.instagram.com/feskapardubice/. Jde o ryze stu-
dentský projekt #followers, který úspěšně navazuje na další 
sociální profily fakulty na Facebooku, LinkendIn a YouTube.

kontakt
Mgr. Nela Dosedělová

Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj

Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

Email nela.dosedelova@upce.cz

fes.upce

www.upce.cz/fes

FES Alumni

Absolventi FES

budoucnost
V průběhu zimního semestru nového akademického roku nás 
čeká neformální setkání s vedením fakulty – Zeptej se děkanky.
Fakulta se zapojí do soutěžního vzdělávacího projektu Akade-
mie Mladých občanů, který je určen pro studenty středních 
škol a usiluje o zlepšení kritického myšlení studentů v oblasti 
veřejného dění. Organizátorem 4. ročníku je studentský spolek 
Mladí občané a Fakulta ekonomicko-správní bude mít společně 
s Institutem politologických studií Fakulty sociálních věd Uni-
verzity Karlovy a Institutem veřejné správy při Katedře veřejné 
ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně nad aktivitou záštitu.
Srdečně všechny zveme také na Den otevřených dveří 2018, 
který proběhne 17. ledna a 10. února. Přijďte se podívat, jak to 
u nás chodí. A určitě se můžete těšit či se přímo spolupodílet 
na dalším pokračování Dne vysokoškoláka u nás na fakultě.
Očekáváme také výsledky rozhodnutí k akreditaci studijních 
programů, které prošly významnou restrukturalizací. Připra-
vované programy lépe vystihují profily absolventů naší fakulty 
a zároveň zohledňují náměty studentů i připomínky odborníků 
z praxe.

V loňském akademickém roce naše fakulta zaznamenala něko-
lik významných publikací. Vybíráme dvě z nich, které patří do 
časopisů s nejvyšším impakt faktorem v daném odboru.
Článek autorů Hajek, P., & Henriques, R. (2017). Mining corpo-
rate annual reports for intelligent detection of financial state-
ment fraud - A comparative study of machine learning methods. 

Knowledge-Based Systems, roč. 128, s. 139-152 (impakt faktor 
časopisu Knowledge-Based Systems je 4,529) se věnuje návrhu 
inteligentního systému pro detekci finančních podvodů. Systém 
automaticky analyzuje data z finančních výkazů a komentářů 
prezentovaných ve výročních zprávách. Včasná detekce finanč-
ních podvodů je důležitá zejména pro investory a další subjek-
ty na finančních trzích. Zmíněná publikace je jedním z výstupů 
projektu GAČR s názvem „Analýza témat a sentimentu vícená-
sobných textových zdrojů pro finanční rozhodování podniků“.
V publikaci autorů Moravec, J. & Hub, M. (2016). Automatic cor-
rection of barrel distorted images using a cascaded evolutiona-
ry estimator. Information Sciences, roč. 366, s. 70–98 (impakt 
faktor časopisu Information Sciences je 4,832) je prezentována 
inovativní metoda odstranění centrického radiálního zkreslení 
(aberace) statického obrazu, jenž je dále využíván k biomet-
rické identifikaci osob pomocí 2D obrysu lidské ruky. Výstu-
py tohoto výzkumu povedou k bezpečnější autentizaci a lepší 
ochraně citlivých dat.
Další dobrou zprávou pro fakultu bylo zařazení sborníku z kon-
ference Veřejná správa 2016 (Public Administartion 2016) do 
databáze Web of Science Core Collection: https://fes.upce.cz/
en/proceedings-2016.

zajímavé výsledky 
ve VaV


