
Fakultu ekonomicko-správní opouští letos v červenci  
146 úspěšných absolventů bakalářského studia  

a 106 absolventů navazujícího magisterského studia. 
 
 

V úterý 28. června 2016 se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskuteční bakalářské sponze 

a ve středu 29. června 2016 slavnostní promoce absolventů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 

Pardubice.  

Slavnostním obřadem ukončí svá studia a titul "bakalář"  získá 146  absolventů bakalářských studijních 

programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství 

a informatika.  

V univerzitní aule obdrží vysokoškolské diplomy 106 inženýrů navazujících magisterských studijních 
programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství 
a informatika. 

Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny.   

 

Studentskou cenu rektora II. stupně obdrží absolventi za vynikající úroveň a obhajobu 
diplomové práce: 

Bc. Vojtěch Dlouhý – Tourism management as a tool of sustainable development and poverty reduction 
in the third world countries  (vedoucí práce Ing. Robert Baťa, Ph.D.) 

Bc. Monika Felgrová – Marketingová strategie a aktivity pivovaru  (vedoucí práce Ing. Michal Kuběnka, 
Ph.D.) 

Bc. Jakub Habrman  - Hodnocení použitelnosti webových GIS aplikací založené na modelu (vedoucí práce 
doc. Ing. Jitka Komárková). 

 

Studentskou cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní získávají absolventi za vynikající 
úroveň diplomové práce: 

Bc. Martina Kňavová – Aktéři selhání integrovaného záchranného systému: muniční sklad 

ve Vrběticích  (vedoucí práce Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D.) 

Bc. Nicol Motyčáková – Identifikace a modelování požadavků na informační systém (vedoucí práce doc. 

Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.) 

Bc. Tereza Vindušková – Řízení úspěšnosti projektu (vedoucí práce doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc.) 

Bc. Michaela Jeníčková – Pojištění rizik v malém a středním podniku (vedoucí práce RNDr. Ján Gogola, 

Ph.D.) 

Bc. Šárka Plecháčková – Hyperspektrální analýza obrazu při detekci změn v krajině v okolí 

Pardubic  (vedoucí práce Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.) 



Bc. Kateřina Karasová - Mzdová diferenciace v České republice (vedoucí práce doc. Ing. Jolana 

Volejníková, Ph.D.) 

Bc. Martin Hnízdo – Bankovní úvěry a hospodářský cyklus (vedoucí práce Ing. Jan Černohorský, Ph.D.). 

 

Studentskou cenu děkanky Fakulty ekonomicko-správní získávají absolventi za vynikající 
úroveň bakalářské práce: 

Nikola Klimešová – Nástroje zajištění bezpečnosti handicapovaných osob s akcentem na asistenční 
a vodící psy  (vedoucí práce doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.) 

Jindřich Hegr – Návrh příkladů pro výukový model systému řízení  (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Křupka, 
Ph.D.) 

Nikola Hojdová – Analýza CSR aktivit v konkrétním podniku  (vedoucí práce Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.) 

Zuzana Žáčková – Analýza časových řad indexů cen zahraničního obchodu ČR (vedoucí práce Mgr. David 
Zapletal, Ph.D.) 

Lucie Morávková – Analýza studentských bankovních účtů  (vedoucí práce Ing. František Sejkora, Ph.D.) 

Pavel Ouroda – Posouzení výhodnosti jednotlivých skupin výrobků podniku (vedoucí práce PaedDr. 
Alexandr Šenec). 

 
Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. 
 

Ocenění České společnosti pro systémovou integraci za diplomovou práci obdrží: 

Eliška Matěnová – Využití analýzy přežití pro modelování délky trvání závažných onemocnění  

(vedoucí práce Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.). 

 
 

Ocenění České společnosti pro systémovou integraci za bakalářskou práci obdrží: 

Andrea Dymáková - Sběr a analýza dat pomocí robotické stavebnice (vedoucí práce Ing. Jan Panuš, Ph.D.) 

Markéta Cingelová  - Zájem o produkty na finančním trhu z pohledu klientů (vedoucí práce Mgr. David 

Brebera). 

 

 


