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ABSOLVENTI FES
Vážené absolventky a vážení absolventi Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice,

představujeme Vám první číslo zpravodaje, který je určený právě Vám. Jeho prostřednictvím Vás chceme dvakrát ročně 
informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších aktivitách, které jsme realizovali, či které plánujeme uskutečnit v nej-
bližší době na fakultě. Věříme, že pro Vás bude tento stručný newsletter přínosný a zajímavý. Těšíme se na Vaše nápady 
a podněty pro naši další práci. 

Michaela St řít eská
Michaela Stříteská
Proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj 

●  4 studijní programy (bakalářské, navazující, doktorské) ve
24 studijních oborech v českém či anglickém jazyce

●  2200 studentů v denní či kombinované formě

●   prestižní Joint Degree Regional Development and Gover-
nance, navazující magisterský program v anglickém jazyce
(http://jointregion.upce.cz)

●  Bc./Mgr. zahraniční absolventi studijního programu Regio-
nal and Information Management

●  3x Erasmus+ (bakalářské, magisterské, absolventské stá-
že) díky uzavření 80 bilaterálních smluv se zahraničními 
univerzitami

●   program CEEPUS studentské stáže (www.ceepus.info)

●  nová podoba budovy FES díky projektu OP Výzkum a vý-
voj pro inovace (http://projekty.upce.cz/vap/)

Leden
Den otevřených dveří Fakulty ekonomicko-správní

Březen
Seminář Vzdělávacího ústavu pro bezpečnostní strategie 
Přednáška ředitele zahraničního odboru Kanceláře pre-
zidenta republiky PaedDr. Hynka Kmoníčka o zahraniční 
politice EU
Veletrh pracovních příležitostí Kontakt
Přednáška JČMF Matematika a číslo v raném středověku
International Days Fakulty ekonomicko-správní

Duben
Přednáška europoslance Tomáše Zdechovského o čerpání 
finančních prostředků z EU
Přednáška Ivana Bílka, ředitele GIS o bezpečnostním systé-
mu ČR
Case study na uvedení nového výrobku na trh L´Oréal
Aktivita pro ZŠ a SŠ Věda a technika na dvorech škol

Květen
Prezentace výsledků studentských prací z oblasti VaV 
Vědecko-technický jarmark

Září
Konference Krizový management 
Evropská Noc vědců



zajímavé výsledky 
výzkumu

spolupráce

Již druhým rokem je na fakultě řešen projekt za podpory 
Grantové agentury ČR, který se zabývá přelévacími efekty 
znalostí. Jedná se o efekty (externality), které samovolně 
vznikají při spolupráci subjektů a to jak mezi spolupracují-
cími komerčními firmami, tak mezi firmami a výzkumnými 
organizacemi. Zahraniční studie ukazují, že firmy, které se 
naučily získávat poznatky z kooperativních vztahů, šetří 
náklady na vlastní výzkum a vývoj. V praxi bývají subjekty 
motivovány ke spolupráci prostředky veřejných rozpočtů. 
Často je pak v této souvislosti diskutována a analyzována 
otázka efektivnosti takto vynaložených prostředků.

Prozatímní publikované výsledky výzkumného týmu vede-
ného doc. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D. potvrzují, že spolu-
práce různých subjektů přispívá ke zvyšování inovačních 
výstupů podniků. Bylo prokázáno, že výsledky spolupráce 
mezi komerčními subjekty jsou jiné než při kooperaci typu 
firma-univerzita. Například podniky s high-tech náročnou 
produkcí mají nejvyšší přírůstky inovačních výstupů teh-
dy, pokud spolupracují jak s podobnými podniky, tak s vý-
zkumnými organizacemi. Z této spolupráce také vznikají 
největší přelévací efekty znalostí. U high-tech podniků bylo 
prokázáno, že finanční podpora z fondů EU nemá téměř 
žádný přímý dopad na jejich inovační schopnost. 

Při analýze výsledků inovačních aktivit u zpracovatelského 
průmyslu v ČR bylo prokázáno, že podniky inovují v zá-
vislosti na poptávce na místních trzích (tzv. trhem deter-
minované inovace), velké podniky si uvědomují překážky 
pro své inovační aktivity a aktivně je řeší. Malé podniky se 
zejména potýkají s nedostatkem investičních prostředků, 
které by vložily do výzkumu a vývoje. I v tomto případě se 
potvrdilo, že prostředky veřejných rozpočtů ovlivňují ino-
vační proces, ovšem z národních zdrojů jsou prostředky 
pro tento účel využívány spíše marginálně. 

Ukazuje se, že hlavní překážkou pro spolupráci je samotná 
ochota podniků sdílet poznatky a technologie. Na druhé 
straně bylo prokázáno, že výzkumné organizace nejsou 
často dostatečně dynamické a ohleduplné k potřebám 
spolupracujících partnerů. 

Odborníci z praxe na FES 

Každoročně uskutečníme přes 60 přednášek odborníků 
z praxe. V letním semestru nás navštívila např. Ing. Pet-
ra Přibylová z Ernst and Young; Ing. Jaroslav Folprecht, 
ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje; Ing. Tomáš 
Sýkora, výkonný ředitel  MEPCO, s.r.o. a Ing. Tomáš Ba-
chorík z Foxconn Pardubice.

Studenti si zkusili Assessment Centrum

V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou Philip Morris měli 
naši studenti možnost zúčastnit se akce „Assessment cent-
rum na zkoušku“. Na dvanáct vybraných studentů čekal tým 
dobře naladěných personalistů přímo ve výrobním závodě 
v Kutné Hoře. Studenti řešili individuální i skupinové úkoly 
v podobě modelových situací, případových studií a kompe-
tenčních pohovorů. V závěru dne poskytli personalisté všem 
zúčastněním zpětnou vazbu, jak si po celý den vedli a někteří 
z nich dokonce byli oslovení s konkrétní nabídkou další spo-
lupráce.

Na fotografii PaeDr. Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kance-
láře prezidenta republiky a Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
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Absolventi FES

budoucnost
Pozvánka na Týden teorie a praxe v ekonomice
Ve dnech 9. až 12. 11. 2015 se na fakultě uskuteční tradiční 
týdenní odborná akce, během které budou probíhat přednášky 
a diskuze odborníků z ekonomické praxe i vysokých škol ČR 
a SR. Na tuto akci jste srdečně zváni! Na aktivitu je nutné se 
přihlásit do 19. 10. 2015 na e-mail: alexandr.senec@upce.cz. 

Další akce spojené s rozšiřováním spolupráce s absolventy bu-
dou následovat. Vítáme všechny zájemce o prezentaci odbor-
ných přednášek. Ozvěte se nám, děkujeme a těšíme se na Vás!

http://www.upce.cz/fes/spoluprace/s-absolventy.html
https://www.linkedin.com/grps/Fakulta-ekonomickospr�vn�-Alumni-Univerzita-Pardubice-8303182/about?
https://www.facebook.com/fes.upce
http://www.upce.cz/fes

