
 

 
27. 9. 2019  Ekonomická fakulta (ul. Studentská 13, budova A) 
 
Přednášky: 
 
Přednáška o Fairtrade s kávou fairtrade 
Katedra obchodu a cestovního ruchu 
Přednášející: Ing. Jan Šalamoun  
Místo konání: 1. patro, učebna č. 120 
Čas konání: 17:00 – 17:30 
 
Přednáška je bližším poznáním produktů fairtrade, dozvíte se o nejčastěji obchodovatelné 
komoditě kávě a certifikaci Fairtrade. 
 
Proč a komu vadí veřejný dluh? 
Katedra účetnictví a financí  
Přednášející: doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.  
Místo konání: 1. patro, učebna č. 120 
Čas konání: 17:40 – 18:10 
 
Přednáška je zamyšlením nad fenoménem veřejného dluhu a nad otázkou udržitelnosti 
veřejných financí. Společně budeme hledat odpovědi na následující otázky: 
Co je veřejný dluh? Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým dluhem? 
Koho a jak se dotýká veřejný dluh? 
Roste veřejný dluh? Pokud ano, proč? 
Existuje bezpečná úroveň veřejného dluhu? 
Součástí přednášky bude také pohled na stav a vývoj veřejného dluhu různých zemí, včetně 
zajímavých historických period. 
 
Cesta k ekologičtější Evropě (Europe Direct České Budějovice)  
Katedra regionálního managementu  
Přednášející: Lukáš Malecha  
Místo konání: 1. patro, učebna č. 120 
Čas konání: 18:20 – 18:50 
 
Přednáška informačního střediska Europe Direct České Budějovice o aktualitách Evropské unie 
na témata životní prostředí, klimatické změny a odpadové hospodářství.   
 
Finanční krize a jejich dopad na společnost 
Katedra účetnictví a financí 
Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.  
Místo konání: 1. patro, učebna č. 120 
Čas konání: 19:00 – 19:30 
 
Přednáška pojednává o vybraných finančních krizích 20. a 21. století. Určuje jejich příčiny a 
porovnává jejich dopad na ekonomiku postižených zemí i celou společnost.  Závěr přednášky 
se zabývá rizikem vypuknutí dalších potencionálních krizí.  



 

 
 
 
Doprovodný program: 
 
Stezka fairtrade po budově děkanátu EF 
Katedra obchodu a cestovního ruchu 
Místo konání: vestibul EF 
Čas konání: 17:00 - 19:30  
 
Příběhy jednotlivých fairtraidových produktů.  
 
Na 15 minut bankéřem (pro děti) 
Katedra účetnictví a financí 
Místo konání: 1. patro, učebna č. 118 
Čas konání: 17:00 - 19:30  
 
Nauč se směnit eura a dolary.  
 
Matematika hrou 
Katedra aplikované matematiky a informatiky 
Místo konání: 1. patro, učebna č. 119 
Čas konání: 17:00 - 19:30  
 
Učení matematiky může být pro děti zábavou. 
 
Virtuální realita s Ekonomickou fakultou  
 Katedra aplikované matematiky a informatiky 
Přednášející: Karel Hulec  
Místo konání: vestibul EF 
Čas konání: 17:00 - 19:30  
 
Tvůrci virtuálního sociálního vesmíru Neos předvedou nejpopulárnější virtuální hry a zážitky 
na pokročilých brýlích Samsung Odyssey 2. V případě zájmu rádi ukážou, jak můžete i bez 
zkušeností s programováním podobné aplikace sami vytvářet. 
 
Víš, jakou máš ekologickou stopu?  
Katedra regionálního managementu 
Místo konání: učebna č. 107, 1. patro 
Čas konání: 17:00 - 19:30  
 
Přijďte si spočítat, jak vaše každodenní jednání ovlivňuje životní prostředí (ekologická stopa).  


