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KONTAKT 2004

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta ekonomicko-správní
spojily letos své síly a pøipravily pro absolventské roèníky a vechny
studenty univerzity, kteøí se zajímali o monosti svého budoucího
profesního pùsobení, veletrh pracovních pøíleitostí s názvem
KONTAKT 2004.
Ve ètvrtek 29. dubna se v prostorách univerzitní auly setkali studenti tøetích a pátých roèníkù Univerzity Pardubice, ale i studenti
maturitních roèníkù nìkterých støedních kol se zástupci 21 firem
pùsobících v rùzných oblastech hospodáøství. Akci zahájili v hlavním pøednákovém sále prodìkan Fakulty chemicko-technologické
doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. a dìkan Fakulty ekonomicko-správní prof. Ing. Jan Èapek, CSc. Po krátkém pøivítání ji student Bc. Jan Prokop postupnì uvádìl jednotlivé spoleènosti, které
vyslaly své zástupce, aby pøedstavili své firmy formou krátkých prezentací. Kromì toho mohli studenti vyuít monosti osobních pohovorù u jednotlivých firemních stánkù rozmístìných ve vestibulu
auly. Pro studenty byl rovnì pøipraven katalog, který byl souhrnem
základních informací o zúèastnìných firmách.
Organizátoøi akce si jsou vìdomi, e nalézt vhodné zamìstnání,
které by splòovalo pøedstavy o uplatnìní právì dosaeného vzdìlání, o poèátku profesní kariéry a startu do nové etapy osobního ivota, nemusí být pro èerstvé absolventy vysoké koly vdy snadné. Po-

dobnì ani pro organizace není získání vhodných adeptù na uvolnìná èi novì vytváøená pracovní místa vdy zcela jednoduchou
záleitostí. Akce KONTAKT 2004 byla jednou z moností, jak obìma stranám vzájemné vyhledávání usnadnit.
Ivana Veselá
Informaèní a poradenské centrum FES

účastníci a prezentující se společnosti na veletrhu Kontakt 2004
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Redaktoøi èasopisu TÝDEN pøednáeli
na Fakultì ekonomicko-správní

pøednáky redaktorù èasopisu TÝDEN

Martin Fendrych pøi diskusi se studemty FES

V prùbìhu mìsíce dubna nabídl èasopis Týden pøi pøíleitosti
desetiletého jubilea své existence cyklus tøí besed se studenty naí
univerzity. Redakce èasopisu vyslala své èelné redaktory  Miroslava
Motejlka a Martina Fendrycha. Ústøedním mottem bylo téma  Média a mediální politika  èili téma dostateènì iroké pro celou oblast
mediální komunikace.
Máme-li postihnout alespoò hlavní diskutované oblasti, uvedli
bychom - svoboda tisku, vztahy politikù s novináøi a jejich ovlivòování, moc médií a koncentrace vlastnictví v èeských médiích, dopad, vliv a úèinek jednotlivých médií. Za zvlá potìující byly pro
organizátory nejen velká úèast studentù, ale pøedevím sofistikované a kvalifikované dotazy studentù, a to nejen pro témata nastolená

pøednáejícími, ale i studenty samotnými. Nejèastìjí dotazy v tomto smìru byly specifika redakèní práce, redakèní pøíprava a výbìr
textù, nebo i hodnocení èasopisu od námìtù nìkterých rubrik a po
grafickou úpravu èasopisu. Pozitivní hodnocení akce bylo oboustranné. Spokojeni byli nejen studenti, ale i pøednáející, kteøí tento
názor opakovanì zdùrazòovali pøi neformálním posezení u kávy
s organizátory besedy. Ale aby ve nebylo tak rùové, je nutno litovat, sice avizovanou, ale neuskuteènìnou návtìvu redaktora
Martina Weisse.
PhDr. Josef Duplinský, CSc.
Ústav veøejné správy a práva FES
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Profesor G. I. Treyz na Fakultì ekonomicko-správní
V závìru kvìtna pøijal pozvání Fakulty ekonomicko-správní výkonný øeditel spoleènosti Regional Economic Models, Inc. z amerického Anherstu. Ve své pøednáce seznámil skupinu akademických
pracovníkù fakulty s programovým produktem øeícím modelování
ekonomických faktorù rozvoje regionu zaloeným mimo jiné na
multiplikaèních efektech a analýze elasticity dvou- a vícefaktorových vazeb.
Úèastníky pøednáky seznámil s dosavadními zkuenostmi
s aplikacemi produktu. K diskutovaným otázkám patøila problematika monosti predikce a dynamických zmìn v èase, míra zaèlenìní
environmentálních aspektù rozvoje regionu, dostupnost a validita
vstupních dat a v nìkterých úrovních struktura analyzovaných
a modelovaných dat.
Prof. G. I. Treyz zavítal rovnì na soubìnì probíhající konferenci IMEA 2004 (viz dále).
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
prodìkanka pro vnitøní záleitosti a rozvoj FES
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FES na konferencích
Na Fakultu ekonomicko-správní pøichází tradiènì øada pozvánek na vìdecké konference poøádané v rámci Èeské republiky
i v zahranièí. V podstatì je lze rozdìlit do dvou základních kategorií. Jedna èást z nich je zamìøena na øeení problémù v rovinì teoretické, druhá se zabývá øeením nastolené problematiky v praktické
rovinì.
Do první kategorie lze zcela nepochybnì zaøadit dvoudenní teoretický semináø, uspoøádaný Ekonomicko-správní fakultou brnìnské
Masarykovy univerzity na poèátku letoního roku. Zabýval se objektivizací dìlby práce mezi státní správou a samosprávou v øízení veøejného sektoru a dále konkurencí ve veøejném sektoru. K takto vymezeným tématùm kromì dalích pardubických úèastníkù vystoupil
s referátem doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc. Po skonèení prvého dne
rokování se uskuteènilo zasedání Asociace veøejné ekonomie. Do
jejího èela na pøítí volební období byl zcela jednomyslnì zvolen
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc., vedoucí Ústavu veøejné správy
a práva na FES, co je jistì ocenìním jeho vlastní práce i celé fakulty
na daném úseku.
Do druhé kategorie konferencí mùeme zaøadit mimo jiné konferenci E-learn 2004. Její nový roèník uspoøádala ilinská univerzita,

Fakulta riadenia a informatiky - Ústav celoivotního vzdìlávání ve
dnech 3. a 4. února 2004. Pardubiètí zástupci se na ní mìli èím
pochlubit. Svìdèil o tom pøíspìvek pøednesený PhDr. Janou Veselou, CSc. a dále ten, na jeho vypracování se významnì podílela
Ing. Gabriela Svobodová, CSc., vedoucí naeho referátu celoivotního a distanèního vzdìlávání.
V závìru pøedloené struèné informace uveïme jetì konferenci Internet ve státní správì a samosprávì  Local and Regional Information Society. Ta pod zátitou ministra Vladimíra Mlynáøe probìhla na sklonku bøezna v Hradci Králové. V jejím rámci kromì jiných akcí dolo k vyhláení výsledkù soutìe Zlatý erb, tedy o nejlepí webové stránky mìst a obcí. V této souvislosti jistì stojí za
pøipomenutí, e v hodnotící komisi vedle dalích èlenù zasedli té
zamìstnanci pardubické fakulty Ing. Jitka Komárková, Ph.D. Ing.
Stanislava imonová, Ph.D. a Ing. Václav Duek z Informaèního
centra univerzity. Jejich práce byla tím odpovìdnìjí, e samotná
soutì vzhledem ke své unikátnosti byla ocenìna jako finalista celosvìtové soutìe Stockholm Challenge Award.
PhDr. Milo Charbuský, CSc.
Ústav veøejné správy a práva FES
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Konference krizový management

Ve dnech 13. a 14. kvìtna se konala ve Vítkovicích v Krkonoích na chatì Tereza 4. konference s názvem Krizový management.
Poøadateli konference byly Generální øeditelství Hasièského záchranného sboru, Institut ochrany obyvatelstva Láznì Bohdaneè
a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, její Ústav ekonomiky a managementu. Zátitu nad touto konferencí pøevzal námìstek generálního øeditele HZS ÈR pro prevenci a plánování pplk.
Ing. Milo Svoboda.
Konference byla koncipována jako setkání pracovníkù teoretické, akademické a praktické sféry, zamìøené na interakci teorie
a praxe. Tradiènì se jednalo o osvìdèený model konference komorního typu s limitem úèasti maximálnì 30 osob, která se osvìdèuje odbornou úrovní i velmi dobrou moností komunikace. Úèast
pièkových odborníkù z praxe i akademické sféry vytvoøila neformální a racionální odborné prostøedí.

Dalí související akce s názvem KATARISK bude uspoøádána
Generálním øeditelstvím Hasièského záchranného sboru na podzim
tohoto roku, pøedevím za úèasti praktikù, ale i akademické sféry.
Konferenci zahájili zástupci poøádajících organizací, a to øeditel
Odboru plánování Generálního øeditelství Hasièského záchranného
sboru plk. Ing. Adamec, Ph.D. a dìkan Fakulty ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice prof. Ing. Jan Èapek, CSc. První blok, moderovaný doc. RNDr. Petrem Linhartem, CSc., byl zamìøen pøedevím
na praktické problémy pøípravy a plánování pro havarijní a krizové
stavy. Druhý blok, moderovaný doc. Ing. Radimem Roudným,
CSc., byl orientován na teorii, popis, predikaci, modelování a analýzu krizových stavù. Poslední, tøetí blok, moderovaný plk. Ing.
Adamcem, Ph.D., pokraèoval pøevánì v teoretické problematice
a v diskusi k problematice. Na závìr byl promítnut americký dokument analyzující technické a organizaèní okolnosti destrukce tzv.

úèastníci konference

prof. Ing. Jiøí dvoøák, CSc. a doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
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dvojèat v New Yorku roku 2001. Film zasvìcenì komentoval mjr.
Ing. Jarmil Valáek, zástupce øeditele Institutu ochrany obyvatelstva
Lázní Bohdanèe.
Konference byla bezesporu nejenom odborným pøínosem, ale
pøispìla i k nezbytným odborným kontaktùm a spolupráci. Naím

cílem bude obdobné, tentokrát jubilejní 5. setkání praktikù a teoretikù krizového managementu uspoøádat v kvìtnu 2005.
doc. Ing. Radim Roudný, CSc.,
Ústav ekonomiky a managementu FES
Ivana Veselá, Informaèní a poradenské centrum FES
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IMEA 2004
Tradice mezinárodní konference studentù doktorských studijních programù IMEA vznikla v roce 2001 v souèinnosti tøí partnerských ekonomických fakult regionu Severovýchod: Hospodáøské
fakulty Technické univerzity v Liberci, Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Zámìrem bylo a je vytvoøit platformu pro prezentaci výsledkù
výzkumné èinnosti doktorandù a diskusí nad nimi, a to ve vztahu
k hlavním oblastem zkoumání jmenovaných fakult  odtud i akronym v názvu konference Informatics Management Economics
Administration, doplnìný vdy rokem konání konference.
První roèník IMEA 2001 byl poøádán Fakultou ekonomicko-správní v Pardubicích, druhý roèník se odehrál v Liberci na Hospodáøské fakultì TUL, tøetí se pøesunul na Fakultu informatiky a managementu UHK.
Ètvrtý roèník IMEA 2004 se vrátil opìt na pùdu pardubické Fakulty ekonomicko-správní a vytknul si za cíl podtrhnout mezinárodní charakter konference a poloil akcent na výmìnu informací o výzkumu, realizovaném doktorandy v mezinárodním mìøítku. Hlavním jednacím jazykem byla angliètina jako jazyk pravdìpodobnì
nejuívanìjí v oblasti ekonomických a informatických disciplín.
Z rovné stovky pøihláených úèastníkù se konference aktivnì
zúèastnilo 84 doktorandù. Pochopitelnì nevìtí skupinu tvoøili studenti èeských univerzit (48)  byly zastoupeny tøi iniciátorské fakulty, ale dále té VUT Brno, MZLU, ÈZU, VE, MU, UTB ve Zlínì,
VB-TU, JèU, nejsilnìjí zahranièní delegace byla z bratrského Slovenska (25), kterou tvoøili doktorandi z UPJ v Koicích, TU v Koicích, z UMB z Banskej Bystrice, SPU Nitra, EU Bratislava, dalími
zástupci státù novì pøistoupivích do EU byla Litva (6), delegace
sloená ze studentù Fakulty ekonomiky a managementu KTU
v Kaunase a evropské státy dosud stojící mimo EU zastupovalo Rumunsko (5), konkrétnì studenti - doktorandi z UBB v Cluji-Napoce.
Významnou podporu celé konferenci poskytla ÈSOB Pojiovna, s jejím pardubickým vedením navázala nedávno FES spo-

dìkan FES prof. Ing. Jan Èapek, CSc. v rozhovoru s generálním øeditelem
ÈSOB Pojiovny Jeroen van Leeuwenem a Ing. Janem Pekárkem

úèastníci konference

lupráci, která bude  jak vìøíme  zdárnì pokraèovat v pøedjednaných smìrech.
Oficiální program konference probíhal v reprezentativních prostorách naí univerzitní auly, díky pracovníkùm Univerzitního konferenèního centra k naprosté spokojenosti úèastníkù (i organizátorù).
Konferenci IMEA 2004 otevøel svým zahajovacím projevem dìkan FES prof. Ing. Jan Èapek, CSc. Následoval projev generálního
øeditele ÈSOB Pojiovny Jeroen van Leeuwen, který vyzdvihl význam regionálních univerzit pøi pøípravì odborníkù pro ekonomickou praxi a souèasnì vyslovil pøesvìdèení o potøebì podpory
mladých výzkumníkù i jejich mezinárodní kooperaci.
Krátký výklad o souèasném trendu vyuití IT v oblasti ekonomických analýz a modelování podal host konference prof. George
I. Treyz z USA.
Plenární zasedání konference bylo uzavøeno vybranými pøíspìvky úèastníkù, které prezentovaly obsahový zábìr konference.
Dalí jednání u probíhala v sekcích, kde se svých rolí zhostili
s vysokým nasazením kromì samotných úèastníkù i pøední odborníci FES z jednotlivých oblastí:

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. v rozhovoru
s prof. George I. Treyzem z USA (vlevo)
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v sekci Informatics  prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.,
v sekci Management  doc. dr. Ing. Milan Siegl, CSc.,
v sekci Economics  prof. Ing. Milan Buèek, DrSc.,
v sekci Administration  prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Celá konference byla pochopitelnì podbarvena i programem
neoficiálním a dnes s patøièným potìením mùeme konstatovat, e
milé e-mailové zprávy, vysílající pøátelské a vysoce pozitivnì emotivnì ladìné zpìtné vazby nejen od èeských kolegù, ale zejména ze
zahranièí (z HF TUL nám napø. kolegové napsali, e dìkují, nicménì námi stanovená vysoká laka je pro nì znaènì zavazující pro ná-
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První studentská
konference
na Ústavu zdravotnických
studií Univerzity Pardubice
V pondìlí 22. bøezna se konala v posluchárnì Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice první studentská vìdecká konference s názvem Souèasné oetøovatelství z pohledu studentek
oborù Veobecná sestra a Porodní asistentka. Pøi slavnostním zahájení byl pøítomen øeditel Ústavu zdravotnických studií prof. MUDr.
Arnot Pellant, DrSc., který se zájmem vyslechl nìkolik pøednáek.
Konference se aktivnì zúèastnilo se svými prezentacemi 15 studentek druhých roèníkù bakaláøského studia - 4 studentky oboru
Porodní asistentka a 11 oboru Veobecná sestra.
Zvolená témata se týkala problematiky alternativních porodù,
oetøovatelského procesu u nemocného s chronickými defekty
a moderního obvazového materiálu, ivota dìtí s autismem, psychoprofylaktickou pøípravou páru k porodu, kvalitou ivota nemocných s chronickou renální insuficiencí, ambulantní léèby pacientù
trpících chronickou bolestí a kvality jejich ivota, uspokojování potøeb klientù metodou oetøovatelského procesu a dalích.
Studentky si pøipravily prezentace svých prací pomocí výpoèetní techniky. Bìhem 15 minut seznámily odbornou komisi i ostatní
studentky s teoretickou i praktickou èástí. Po kadé prezentaci probìhla diskuse. Diskuse se zúèastnili jak èlenové odborné komise,
tak studentky druhých a prvních roèníkù bakaláøského studia oetøovatelství.
Kvalitu prací posuzovala odborná komise ve sloení primáø kardiologického oddìlení MUDr. Petr Vojtíek, CSc., primáø gynekologicko-porodnického oddìlení MUDr. Ladislav Hanousek, lékaø chirurgického oddìlení MUDr. Luká Sákra, zástupce øeditele ÚZS
Mgr. Jana kvròáková a Mgr. Eva Vachková.
Komise hodnotila kvalitu prací podle pøedem daných kritérií.
Jedním z kritérií byl význam práce pro profesní zamìøení a oetøovatelství, dále její teoretická úroveò, výzkumné zamìøení, závìry
pro praxi a zpùsob prezentace.
Kvalita prací odpovídala úrovni vysokokolského studia. Odborná komise ocenila tøi studentské práce, jednak práci Evy Hrdlièkové
Oetøovatelský proces u fyziologického novorozence, studentky
2. roèníku Porodní asistentka, dále Násilí na pracoviti jako riziko
zdravotnického povolání Barbory védové, studentky 2. roèníku
Veobecná sestra a také práci Evy Boèkayové, studentky 2. roèníku
Porodní asistentka s názvem Problematika kojení.
Studentky obdrely za své odborné práce nejen podìkování,
ale i upomínkové pøedmìty a dárky ve formì odborné literatury.
Mgr. Jana Madìrová
Ústav zdravotnických studií UPa
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sledující roèník konference...), nás opravòují k pocitu, e akce splnila svùj úèel, e mladí výzkumníci k sobì nacházejí cestu a tvoøí se
pøedpoklady pro dalí výzkumnou kooperaci, a to i na mezinárodní
úrovni.
Na shledanou pøi konání 5. roèníku IMEA 2005 na HF TUL!
Stejnì jako opìt - pøi konání 7. roèníku IMEA  v roce 2007
u nás, v Pardubicích!
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
pøedsedkynì organizaèního výboru 4. roèníku IMEA 2004

