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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 225/2022 
 
Dodatek č. 1 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce  
(k Opatření děkana č. 212/2021)  

                       
13. 4. 2022 

 
Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen “statut”), čl. 24 a 25, aktualizuji pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém 
jazyce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 
2022/2023.  

 
V souladu s rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. j. NAU-154/2021-9, 
kterým bylo Ekonomické fakultě uděleno oprávnění uskutečňovat nově navržený navazující 
magisterský studijní program Management regionálního rozvoje, doplňuji Opatření děkana  
č. 212/2021 takto: 
 

[1] Článek 2, odst. a) (části věnované navazujícímu magisterskému stupni studia) se rozšiřuje 
 o následující část:  

 Management regionálního rozvoje – písemné testy z předmětů Ekonomie a Regionální 
projektování a management 

 
[2] Článek 3, odst. a) se doplňuje následovně:  

Děkanka fakulty může zcela nebo zčásti prominout ústní přijímací zkoušku uchazečům, kteří již 
na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo 
příbuzném studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než pro nedostatečný 
prospěch nebo v důsledku disciplinárního řízení, jehož výsledek byl vyloučení studenta ze studia. 
Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být podána elektronicky současně s přihláškou ke 
studiu. Na žádosti podané po termínu 29. 4. 2022 nebude brán zřetel. 
 
Článek 3 je dále doplněn o odstavec: 
e) U absolventů bakalářských studijních programů Management regionálního rozvoje a Cestovní 
ruch  na Ekonomické fakultě může děkanka fakulty prominout ústní zkoušku studentům hlásícím 
se do navazujícího magisterského studijního programu Management regionálního rozvoje do 
studijního průměru 2,4.  
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[3] Článek 6 je doplněn takto: 

Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u navazujících magisterských studijních 
oborů je stanoven takto:  

 

studijní program předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů 

Analýza v ekonomické a finanční 
praxi 

Ústní zkouška/30 

Aplikovaná informatika Ústní zkouška/30 

Ekonomika a management Ekonomie/30 Ekonomika a finance 
podniku/30 

Management/3
0 

Finance a účetnictví Finance, účetnictví a daňový systém/30 Ekonomie/30 

Management regionálního 
rozvoje 

Regionální projektování a 
management/30 

Ekonomie/30 

 
Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného 
předmětu u příslušného studijního programu/oboru.  
 
Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Management 
regionálního rozvoje na Ekonomické fakultě projednal a schválil Akademický senát Ekonomické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 12. dubna 2022.  
 
 
 

 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v. r. 
děkanka Ekonomické fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Tematické okruhy pro příjímací zkoušku do navazujícího magisterského studijního 

programu Management regionálního rozvoje 
Příloha č. 2: Předpokládané maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2022/2023 
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Příloha č. 1 
Příloha Dodatku č. 1 k Opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2022/2023” 

 
TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍCH 

MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ 
 

Studijní program Management regionálního rozvoje 
 
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z REGIONÁLNÍHO PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENTU 
 
Přijímací zkouška z Regionálního projektování a managementu je ve formě testu na počítačích, který se 
uskuteční ve stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60-ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20-ti 
testových otázek zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí. 
Nejsou povoleny žádné pomůcky! 

 
1. TEORIE REGIONU 
Koncepce regionu, struktura regionu, regionalizace, typy regionů.  
2. REGIONÁLNÍ STRUKTURA ČESKÉ REPUBLIKY 
Regiony podporované v rámci regionální politiky, NUTS a LAU regiony, regiony se soustředěnou podporou 
státu. 
3. HLAVNÍ AKTÉŘI V REGIONÁLNÍM ROZVOJI 
Institucionální zabezpečení RP, další subjekty zainteresované v problematice regionálního rozvoje. 
4. REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU 
Vznik regionální politiky. Motivy existence regionální politiky. Vývoj a význam regionální a strukturální politiky 
EU, principy regionální a strukturální politiky EU.  
5. FONDY, INICIATIVY A INSTITUCE FINANCUJÍCÍ REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKU  
Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti, Evropská investiční banka, 
nástroje finančního inženýrství – vymezení způsobilosti pro financování fondů.  
6. CÍLE REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU 
Cíl a strategie strukturální politiky EU pro období 2014 – 2020 (strategie Evropa 2020), Zelená dohoda pro 
Evropu, Plán pro oživení a odolnost - Národní plán obnovy. 
7. NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY 
Makroekonomické, mikroekonomické a institucionální nástroje regionální politiky. Strategické dokumenty 
RP, obecné vymezení finančních nástrojů regionální politiky, odvětvové politiky. 
8. OPERAČNÍ PROGRAMY 
Princip programování a jeho aplikace v praxi, typy operačních programů a jejich struktura, příklady operačních 
programů v období 2014 – 2020, nové operační programy v období 2021  - 2027. 
9. ZÁSADY TVORBY PROJEKTŮ  
Identifikace projektu, Příprava projektového záměru, Financování projektu, Příprava rozpočtu projektu a 
zásady jeho čerpání, Podávání projektové žádosti, Hodnocení projektu, Publicita projektu, Monitorování 
projektu, Řízení projektu. 
10.  ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ VE VENKOVSKÉM PROSTORU  
Hlavní problémové záležitosti rozvoje venkova, nástroje financování Společné zemědělské politiky, 
institucionální rámec zemědělské politiky na národní úrovni. 
11. HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE 
Historie evropské integrace od vzniku Evropských společenství až po současnost, stádia integrace, politiky 
Evropské unie, členové Evropské unie dle jednotlivých kol rozšíření EHS/EU. 
12. INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE 
Instituce, které fungují v rámci Evropské unie - např. Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament, 
Rada EU a další. 



    
  
    

    

4 
 

 

Literatura 
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011). Teorie regionálního rozvoje: Nástin, kritika, implikace, Nakladatelství Karolinum. 
BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. (2009). Strukturální politika Evropské unie. Praha: C. H. Beck.  
WOKOUN, R. A KOL. (2008). Regionální rozvoj-východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 
strategie a programování. Praha: LINDE PRAHA, a.s. 
KÖNIG, P. (2009). Rozpočet a politiky Evropské unie. Nakladatelství C. H. BECK, Praha. 
LACINA, L. a kol. (2011). Učebnice evropské integrace. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal. 
MAREK, D., KANTOR, T. (2009). Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Společnost pro 
odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno. 
PĚLUCHA, M. aj. (2012). Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství. 
STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J. (2009). Regionální politika a její nástroje. Nakladatelství Portál, Praha. 
TOMŠÍK, K. (2009). Vývoj a perspektivy evropského venkova. Wolters Kluwer ČR, Praha. 
FORET, M. /2013). Management v regionálním rozvoji. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 
REDLICHOVÁ, R. (2014).  Regionální ekonomika pro bakalářské studium: Regional economy for bachelor 
studies. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 
OECD (2018). Rethinking Regional Development Policy-making, OECD Multi-level Governance Studies, OECD 
Publishing, Paris. Dostupné na:  https://doi.org/10.1787/9789264293014-en 
Abeceda fondů EU 2014 - 2020 (Ministerstvo pro místní rozvoj) – dostupné online 
Evropské strukturální a investiční fondy 2014 - 2020 v kostce (Ministerstvo pro místní rozvoj) – dostupné 
online 

Cíle politiky soudržnosti 2021 – 2027 – dostupné on line 

 

 
 
 

  

https://doi.org/10.1787/9789264293014-en
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/4a37e725-2f85-450d-b95e-eb0208b95e95/Abeceda_aktualizace-2018_fin.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/52360afb-7485-4bba-9e83-862f62e72c12/ESI-fondy-v-kostce-3-vyd-web.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/getmedia/2caca91a-2182-473b-872d-96268f55b46f/Cile-politiky-soudrznosti-a-tematicke-tabulky.pdf.aspx?ext=.pdf
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Příloha č. 2  
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023”  

 
 
Předpokládané nejvyšší počty přijímaných studentů pro akademický rok 2022/2023  
 

1. Navazující studijní program Management regionálního rozvoje: 
- prezenční studium 
- kombinované studium                                                                                               

40 studentů 
40 studentů 

 


