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Vedení fakulty
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph. D. dekan-ef@ef.jcu.cz 2800

děkan fakulty

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. mlapka@ef.jcu.cz 2760

proděkan pro vědu a výzkum

RNDr. Renata Klufová, Ph.D. klufova@ef.jcu.cz 2707

proděkanka pro pedagogickou činnost

Ing. Radek Toušek, Ph. D. tousek@ef.jcu.cz 2476

proděkan pro rozvoj

PhDr. Marek Šulista, Ph. D. sulista@ef.jcu.cz 2466

proděkan pro zahraniční vztahy

Ing. Bc. Marek Medve mmedve@ef.jcu.cz 2420

tajemník fakulty

Ing. Miroslava Vlčková, Ph. D.
mvlckova02@ef.jcu

.cz
2472

předsedkyně akademického senátu



Katedry EF a jejich vedoucí

• Katedra aplikované matematiky a informatiky – doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. – 2. poschodí

• Katedra ekonomiky – Ing. Robert Zeman, Ph.D. – zvýšené přízemí

• Katedra jazyků – Mgr. Dana Špatenková – zvýšené přízemí

• Katedra obchodu a cestovního ruchu – Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. – 1. poschodí

• Katedra práva – JUDr. Rudolf Hrubý – 2. poschodí

• Katedra řízení – doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. – 3. poschodí

• Katedra účetnictví a financí – doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. – 3. poschodí

• Katedra regionálního managementu – doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. – 2. patro



Studijní oddělení

vedoucí studijního oddělení: 

Ing. Lucie Polášková 

bakalářské studium: ÚFŘP 
(prezenční) 

navazující magisterské studium: 
ÚFŘP (prezenční)

tel.: 389 032 510

e-mail: polaskova@ef.jcu.cz

Mgr. Martina Fáberová

poplatky, vládní stipendia

web studijního oddělení

komunikace se zahraničními studenty 
v českých oborech

bakalářské studium: ECINF 
(prezenční)

navazující magisterské studium: 
COEN (prezenční)

navazující magisterské studium 
REPM (prezenční)

e-mail: faberova@ef.jcu.cz

Mgr. Zuzana  Haišmanová 
bakalářské studium: ÚFŘP 

(kombinované)

navazující magisterské 
studium: ÚFŘP
(kombinované)

rozvrhy

tel. 389 032 835

e-mail: strachot@ef.jcu.cz

Renata Pigošová

bakalářské studium: OP (kombinované)

bakalářské studium : ŘEP (prezenční)

bakalářské studium: SPVS (prezenční a 
kombinované )

navazující magisterské studium: OP 
(prezenční  a kombinované)

navazující mag. studium: ŘEP (prezenční a 
kombinované)

tel.: 389 032 523

e-mail: pigosova@ef.jcu.cz

Jiřina Juřenová

bakalářské studium: OP 
(prezenční)

bakalářské studium: EKINF 
(prezenční a kombinované)

bakalářské studium: FINMA 
(prezenční a kombinované)

navazující magisterské studium: OP 
(prezenční)

navazující magisterské studium: 
SPEU (prezenční  a kombinované)

navazující magisterské studium: 
EKINF (prezenční)

tel.: 389 032 522

e-mail: jurenova@ef.jcu.cz

mailto:polaskova@ef.jcu.cz
mailto:faberova@ef.jcu.cz
mailto:strachot@ef.jcu.cz
mailto:pigosova@ef.jcu.cz
mailto:jurenova@ef.jcu.cz


Garanti studijních oborů

• Obchodní podnikání – doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

• Řízení a ekonomika podniku – doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

• Účetnictví a finanční řízení podniku – doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc,.

• Ekonomická informatika – doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.

• Finanční a pojistná matematika – doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

• Strukturální politika EU pro veřejnou správu – doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

• Strukturální politika EU a rozvoj venkova – doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.



Pedagogičtí poradci

• Obchodní podnikání – Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.

• Řízení a ekonomika podniku – Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

• Účetnictví a finanční řízení podniku – Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

• Ekonomická informatika – Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.

• Finanční a pojistná matematika – PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

• Strukturální politika EU pro veřejnou správu – RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.

• Strukturální politika EU a rozvoj venkova – RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.



Informace pro prváky

(https://www.ef.jcu.cz/studium/informace-
pro-prvaky)

Web EF
Sekce 

studium
Informace 
pro prváky

https://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-prvaky


Průběh studia

Průběh studia je dán:
• podmínkami kreditního systému studia
• seznamem vypsaných přednášek, seminářů a cvičení v daném 

akademickém roce. 

Náležitosti průběhu studia:
• Studijní a zkušební řád (nutno prostudovat!) Jihočeské univerzity v Č. 

Budějovicích
• požadavky zapsaných předmětů, které jsou uvedeny v publikaci 

„Informace o studiu na Ekonomické fakultě JU“ (tzv. „magentová kniha“) 
• www studijního oddělení
• vizualizace předmětů a studijních plánů – webovský portál STAGu
• Harmonogram akademického roku
• Studijní předpisy a formuláře  – Opatření a sdělení děkana – nutno 

sledovat!!!

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/studijni-a-zkusebni-rad-ju-v-ceskych-budejovicich/view
http://www.ef.jcu.cz/intranet/dokumenty/studium/magentka1516.pdf
http://www.ef.jcu.cz/studium
https://wstag.jcu.cz/portal
http://www.ef.jcu.cz/intranet/dokumenty/studium/harm_ef_1718.pdf
http://www.ef.jcu.cz/studium/studijni-predpisy-a-formulare


Harmonogram 2018/2019

Dle opatření děkana EF č. 136/2018

Pozor na mezní termíny získání zápočtu a 
zkoušky pro jednotlivé semestry!!!!



Sledujte dění v oblasti studia

• www stránky fakulty  - sekce Studenti – Studijní 
předpisy a formuláře – zde najdete důležité termíny 
týkající se zápisů, zadávání prací, poplatků za studium 
a mnohé další

• jednorázové změny výuky: 
Nástěnka (po přihlášení – přihlášení totožné jako 

do STAGu a Moodlu) + Moodle

Neznalost pravidel a informací neomlouvá!!! 

http://www.ef.jcu.cz/studium/studijni-predpisy-a-formulare
http://www.ef.jcu.cz/studium/nastenka


Kreditový systém studia

• minimálně 20 kreditů za semestr!!!!
• student musí získat minimálně 40 kreditů za první rok 

studia, 
• student musí získat minimálně 20 kreditů za první semestr 

studia, 
• student musí získat minimálně 80 kreditů za každé čtyři po 

sobě jdoucí semestry, 
• student nesmí překročit maximální dobu studia (3+2 roky u 

bakalářského studia, 2+2 u navazujícího magisterského 
studia).



Kreditový systém studia

• Předměty povinné (A), Povinně volitelné (B), 
volitelné (C)

• Možnost studia vybraných předmětů v 
angličtině

• Hodnocení předmětů



IS STAG

• https://wstag.jcu.cz/portal/

https://wstag.jcu.cz/portal/


Moodle



Moodle



Moodle



Moodle



Obor ŘEP

• Unikátnost + široká šíře uplatnění v praxi + exkurze a 
odborníci z praxe

• Projektová výuka – Logistika, Firma I, II a III

• Zaměření na práci týmovou práci (Management, RLZ)

• Rozvíjení manažerských dovedností (MT, MK, MANZ, 
RLZ, MOSTI)

• Projekty GAJU – studenti magisterského studia



Nový předmět Podpora podnikavosti ZS2018/2019

Co se studenti absolvováním předmětu dozvědí a naučí?
• jaký je rozdíl mezi kreativitou, podnikavostí a podnikáním;
• jak rozumět potenciálu k podnikavosti, jeho zdrojům a motivacím;
• způsoby identifikace podnikatelských příležitostí;
• jak založit podnik či neziskovou organizaci;
• seznámení se s náležitostmi podnikatelského plánu či projektu 

neziskové organizace (NNO);
• jak kreativně myslet, pracovat v týmu, řídit lidské zdroje a podnik;
• informace z oblasti financí, marketingu a práva;
• kde získat zdroje financování projektu.



Studium na EF

• Kariérní centrum

• Oddělení pro zahraniční vztahy

• Časopis EFektiv

• Pro komunikaci používejte přednostně Váš 
studentský mail

• Vyučující mají pro Vás vypsané tak zvané 
konzultační hodiny v rozvrhu

• Studentské hodnocení výuky



Zázemí EF

• Menza

• Knihovna

• Kavárna



Slavnostní imatrikulace

harmonogram na stránkách EF

v úterý 2. 10. 2018 – aula Bobík

9:00 h pro obory: Řízení a ekonomika 
podniku, Strukturální politika EU pro 

veřejnou správu

http://www.ef.jcu.cz/studium/informace-pro-prvaky


Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2018

1. Listopad 2018



Den otevřených dveří 2019

Pozvěte své mladší spolužáky ze střední školy

18. Leden 2019

areál JU Čtyři Dvory – Bobík,
pavilon F



Společně a EFektivně



Děkujeme za pozornost


