Hlavní informace o studijním oboru
„Management elektronických komunikací a poštovních služeb“
Inovovaný studijní obor Management elektronických komunikací a poštovních služeb je
určen především pro absolventy logistických, telekomunikačních a poštovních oborů a odpovídá
obsahu dobíhajícího studijního oboru Management, marketing a logistika ve spojích
vyučovaného na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, který byl modernizován.
Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání
odborných funkcí v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, mcommerce), a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb. Studijní plán tohoto
studijního oboru je sestaven jednak z teoretických předmětů všeobecného základu a jednak
z předmětů odborně zaměřených na oblast daného studijního oboru (logistika s následným
zaměřením na expresní přepravy, elektronický obchod a související ICT problematika, technologie,
management, marketing a ekonomika elektronických komunikací a expresních a poštovních
služeb).
Absolvent tohoto oboru má znalosti z logistiky, managementu, marketingu a ekonomiky
sektoru elektronických komunikací, a technologie expresních, kurýrních a poštovních služeb. Velký
důraz je při výchově budoucích odborníků kladen také na praktickou složku výuky. Děje se tak
formou exkurzí, odborných praxí, zadávání bakalářských a diplomových prací přímo firmami
z uvedených oblastí, účasti odborníků z těchto podniků na výuce specializovaných předmětů,
podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod.
Absolvent je schopen řešit problémy spojené s výkonem odborných funkcí v sektoru
elektronických komunikací (mobilní operátoři, e-shopy apod.), logistických, expresních, kurýrních
a poštovních služeb, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev,
poradenských subjektů, ve výzkumných ústavech apod. Má odborné předpoklady pro koncepční
práci na všech řídících úrovních. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí
u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního
programu příbuzné orientace a zaměření.
Kombinovaná forma studia (dříve se používal pojem dálkové studium), v rámci které je
výuka je organizována formou seminářů konaných jedenkrát za 14 dní, po dobu dvou dní, je
realizována v Praze v rámci detašovaného pracoviště DFJP v blízkosti nádraží Florenc (Pod
Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín), což bylo motivováno snahou o dosažení maximální dostupnosti
pro co nejširší okruh zájemců z celé ČR.
Celé studium je tříleté a studenti, kteří jej úspěšně absolvují, obdrží akademický titul bakalář
– Bc. Poté mohou úspěšní studenti pokračovat v dalším studiu (2 roky) na Dopravní fakultě Jana
Pernera, aby tak mohli získat akademický titul inženýr – Ing.
Více informací o tomto oboru, včetně informací o všech vyučovaných předmětech lze nalézt
na internetových stránkách DFJP viz http://www.upce.cz/dfjp/kdmml/pedagogickac.html a
http://www.upce.cz/studium/obory-detail.html?obor=481. Základní informace o tomto oboru jsou
pro registrované uživatele zpřístupněny také v rámci profilu tohoto oboru na sociální síti Facebook
(klíčový řetězec pro vyhledání je MEKPS).

