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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                               Ústí nad Labem 24. 10. 2018 
 
JARMARK VĚDY? BEZE VŠEHO! 
 
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR využije Fakulta sociálně 
ekonomická UJEP k prezentaci zajímavých výsledků bádání, které jsou 
využitelné nejen městy a obcemi v Ústeckém kraji, ale přesahují regionální 
i národní hranice. 
 
FSE UJEP představí výsledky aplikovaného výzkumu v rámci netradičního 
Vědeckého jarmarku dne 8. 11. 2018 od 16:00 do 18:00 h ve 4. patře budovy 
fakulty v Moskevské ulici. 
 
Podstatou aplikovaného výzkumu je snaha využít teoretické poznatky pro 
naplnění potřeb každodenní praxe. 
 
„Na FSE se můžeme pyšnit řadou výzkumných projektů, které přispívají  
k dynamickému rozvoji měst a obcí nejen v Ústeckém kraji a ČR obecně, ale  
i v mezinárodním prostředí," říká Ing. Jan Slavík, Ph.D., proděkan pro vědu  
a výzkum fakulty a dodává: „Chceme také ukázat, že i v prostředí regionální 
univerzity vznikají zajímavé výsledky, které mají mezinárodní význam." 
 
Hlavním tématem Vědeckého jarmarku je „Věda pro město". Klíčová pozornost 
bude věnována využití SMART nástrojů k rozvoji měst a obcí, zelené a modré 
infrastruktuře, ochraně biodiverzity, ochraně před povodněmi, podpoře mobility  
a rozvoji přeshraniční dopravy. 
 
„Bude rádi, když tato akce poslouží nejen k prezentaci výsledků, ale i k jejich 
diskusi a výměně zkušeností se zástupci aplikační sféry, zejména pak z řad 
zástupců měst a obcí ČR," upřesňuje Slavík. 
 
V rámci Vědeckého jarmarku se návštěvníci mohou těšit i na přednášku  
Ing. Lucie Povolné na téma Marketing vědy. O čem bude řeč?  
 
„Vědci platí za podivíny, kteří neradi hovoří o své práci se svým okolím. Pokud 
ano, mluví tak, že jim málokdo porozumí. Jak ale výsledky vědeckého bádání 
představit široké veřejnosti?" říká o své přednášce Ing. Lucie Povolná, odborná 
asistentka katedry ekonomie a managementu FSE. 
 
Vědecký jarmark i přednáška jsou veřejnosti volně přístupné. 
 
Vědecký jarmark FSE UJEP probíhá v rámci Týdne vědy a techniky 
Akademie věd ČR. 
 
8. 11. 2018, 16:00–18:00 h, 4. patro budovy FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí 
nad Labem 
 
Kontakt: Ing. Jan Slavík, jan.slavik@ujep.cz, 475 284 714 
                Mgr. Barbora Kamarýtová, barbora.kamarytova@ujep.cz, 475 284 717 
 
Příloha: Plakát Vědeckého jarmarku 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: Pixabay, public domain 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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