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PROBLÉMY POSTINDUSTRIÁLNÍCH REGIONŮ V MEZINÁRODNÍM 
KONTEXTU 
 
Letošní ročník již tradiční mezinárodní konference FSE UJEP se zaměří na 
problémy postindustriálních regionů. 
 
18. ročník mezinárodní vědecké konference proběhne ve dnech 27. a 28. 6. 2018 
na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Tentokrát pod názvem „Social and Economic Development & Regional Policy: 
Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes“.  
 
Hlavním cílem letošní konference je diskutovat způsoby, jak se dané regiony snaží 
čelit výzvám pramenícím z globálních změn v evropské společnosti.  
 
„Jedná se o jedinečnou příležitost k prezentaci práce vědeckých pracovníků FSE 
a dalších součástí UJEP a diskusi zkušeností se zástupci odborné veřejnosti z řad 
lokálních politiků a zástupců odborných institucí," říká Ing. Jan Slavík, Ph.D., 
proděkan pro vědu FSE UJEP a hlavní organizátor konference. 
 
Na konferenci se budou projednávány aktuální otázky z oblasti regionálního 
rozvoje či sociální a hospodářské politiky, které jsou typické pro postindustriální 
regiony Evropské unie, zejména pak regiony Polska, Německa a České republiky. 
Speciální pozornost bude věnována také workshopům zaměřeným na publikování 
vědeckých prací a řešení prestižních mezinárodních projektů, které povedou 
významné osobnosti univerzity. Zvláštní sekce bude ale také věnována mladým 
výzkumným pracovníkům do 26 let.  
 
Témata tedy budou cílit jak na regionální finance (finanční analýzy, fundraising), 
ekonomické metody (případové studie), politiku (restrukturalizace, inovace), 
hospodářství a regionální konkurenceschopnost (lokální produktový trh), 
management a ICT (řízení), tak na životní prostředí a regionální rozvoj 
(revitalizace po těžbě uhlí, brownfields), marketing (sociální, měst, regionů)  
a sociální příležitosti i rizika (vyloučení, chudoba, migrace, zdraví). 
 
„V rámci konference chceme současně prezentovat město Ústí nad Labem a celý 
region a dokázat, že je důvod se sem vracet," zdůraznil Slavík. 
 
Mezinárodní vědecká konference se uskuteční ve dnech 27. a 28. června 2018  
v Multifunkčním informačním a vzdělávacím centru v Kampusu UJEP, na adrese 
Pausteurova 1. Ústí nad Labem. 
 
Více informací naleznete na: https://seder.ujep.cz/ 
 
Kontakt: Ing. Jan Slavík, Ph.D., jan.slavik@ujep.cz 
 
Příloha: Program konference SEDER v angličtině 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: Noční Ústí nad Labem; autor Marek 
Štim; archiv FSE UJEP 
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