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SDĚLENÍ DĚKANA EF č. 44/2015 
Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) 
pro akademický rok 2014/2015 

25. 2. 2015 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
V souladu s harmonogramem akademického roku vyhlašuji soutěž SVOČ pro akademický rok 
2014/2015. Cílem soutěže je podpořit vědecké a odborné aktivity a prezentační dovednosti studentů 
doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů EF JU v Českých Budějovicích. 
Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů obdrží 
věcné ceny. 

 
2. Podmínky účasti 
 
SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů 
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se přihlásí v určeném termínu. 
Přihláška musí splňovat požadované náležitosti uvedené na internetových stránkách soutěže (složka 
Věda a výzkum/Soutěž SVOČ).   

 
3. Datum a místo konání 
 
SVOČ pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů proběhne 
ve čtvrtek 23. dubna 2015 a bude rozdělena do jednotlivých soutěžních sekcí. 
 
SVOČ pro studenty doktorského studijního programu proběhne ve čtvrtek a pátek  
23. a 24. dubna 2015 a bude nesoutěžní.  
 
Na čtvrtek 23. dubna je vyhlášeno pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů 
děkanské volno (vyjma studentů 1. ročníků bakalářského studia). 

 
4. Řízení a koordinace soutěže 
 
Řízením soutěže je pověřen PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (hlavní garant soutěže) a dále pak jednotliví 
garanti sekcí. Studenti se mohou přihlašovat do následujících sekcí: 
 
 
Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů:  
 
Název sekce:    Informatika a kvantitativní modely v ekonomii 
Garant sekce:   doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA 
Katedra:   Katedra aplikované matematiky a informatiky 
 
Název sekce:    Finance, účetnictví a daně 
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Garant sekce:   Ing. Zita Drábková, Ph.D.  
Katedra:   Katedra účetnictví a financí 
 
Název sekce:    Marketing, obchod a cestovní ruch 
Garant sekce:   Ing. Jan Šalamoun 
Katedra:   Katedra obchodu a cestovního ruchu 
 
Název sekce:   (Udr)žitelnost v regionu 
Garant sekce:   PhDr. Vávra Jan, Ph.D. 
Katedra:   Katedra regionálního managementu  
 
Název sekce:    Řízení malých a středních podniků 
Garant sekce:   Ing. Dagmar Bednářová, CSc.  
Katedra:   Katedra řízení 
 
Název sekce:    Ekonomika 
Garant sekce:   Ing. Martina Novotná, Ph.D.  
Katedra:   Katedra ekonomiky 

 

 
Sekce studentů doktorského studijního programu:  
 
Název sekce:    Řízení a ekonomika podniku 
Garant sekce:   doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.  

 
 
5. Systém přihlašování 
 
Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě nejpozději do 13. 4. 2015.  
Přihlašovat se je možné přes stránky EF JU: http://svoc.ef.jcu.cz od 1. 3. 2015. 

 
 
 

 
 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 
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