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SDĚLENÍ DĚKANA EF č. 153/2022 
Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) 
pro akademický rok 2021/2022 

 

4. 2. 2022 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
a) Děkanka Ekonomické fakulty JU v souladu s harmonogramem akademického roku vyhlašuje soutěž 

SVOČ pro akademický rok 2021/2022. Cílem soutěže je podpořit odborné a vědecké aktivity a 
prezentační dovednosti studentů doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů EF 
JU v Českých Budějovicích.  

 
b) Po skončení  soutěže  proběhne  celkové  zhodnocení  výsledků  a  nejlepší  příspěvky   budou   

doporučeny  k prezentování do externích soutěží mimo fakultu. 
 

c) Příspěvky doporučené komisemi jednotlivých sekcí SVOČ budou publikovány ve sborníku studentských 
prací. 

 
d) Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů obdrží 

věcné ceny. Sekce studentů doktorských studijních programů je nesoutěžní. 
 
 

2. Podmínky účasti 
 
a) SVOČ se mohou účastnit studenti doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů 

Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se přihlásí v určeném termínu a 
ve stanoveném termínu odevzdají příspěvek.  

 
b) Pro zpracování příspěvků je nutno využít šablonu umístěnou na internetových stánkách SVOČ 

https://www.ef.jcu.cz/cz/veda-a-vyzkum/konference-a-souteze-svoc . 
 

c) SVOČ se bude konat prezenčně. V případě zpřísnění protiepidemických opatření bude soutěž 
operativně přesunuta do on-line prostředí a účastníci obdrží příslušné instrukce. 

 

 

3. Termíny 
 

a) Přihlášení do SVOČ 

Studenti se přihlašují elektronicky emailem Mgr. Evě Opatrné (oddělení VaV EF JU) nejpozději do 
31. 3.2022 s uvedením jména a příjmení, čísla studenta, názvu příspěvku, jeho anotace (100 slov) 
a názvu sekce. 
 

b) Odevzdání příspěvků 
Příspěvky studenti odevzdávají s využitím předepsané šablony na e-mail Mgr. Evy Opatrné 
(eopatrna@ef.jcu.cz)  

 studenti bakalářských a navazujících magisterských programů v českém nebo 
anglickém jazyce nejpozději do 19. 4. 2022. 

 studenti doktorských studijních programů v anglickém jazyce nejpozději do 31. 3. 2022 
společně s přihláškou do SVOČ. 
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c) Konání SVOČ  

 SVOČ pro studenty  bakalářských  a  navazujících  magisterských  studijních  programů  
proběhne  ve čtvrtek 21. dubna 2022 a bude rozdělena do jednotlivých soutěžních sekcí. 

 SVOČ pro studenty doktorského studijního programu proběhne v pátek 22. dubna 2022 a 
bude nesoutěžní. Jednacím jazykem doktorské sekce bude angličtina. 

 
d) Vyhlášení výsledků 

Výsledky soutěžních sekcí (u studentů bakalářského a magisterského studia) vyhlásí garant 
příslušné sekce bezprostředně po ukončení programu sekce. O pořadí rozhoduje na svém jednání 
komise příslušné sekce. Výsledky budou uvedeny na internetových stránkách soutěže 
https://www.ef.jcu.cz/cz/veda-a-vyzkum/konference-a-souteze-svoc. 

 
e) Děkanské volno 

Na čtvrtek 21.  dubna  2022  je  vyhlášeno  pro  studenty  bakalářských,  navazujících  
magisterských studijních programů děkanské volno. 

 

 
4. Řízení a koordinace soutěže 

 
Řízením soutěže je pověřen doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (hlavní garant soutěže) a dále pak garanti 
jednotlivých sekcí. Studenti se mohou přihlašovat do následujících sekcí: 

 

a) Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů. 
 

Název sekce: Ekonomika 
Katedra: Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky 
Garant sekce: Ing. Martina Novotná, Ph.D.  
Členové komise: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Jiří Alina, Ph.D. 

 
Název sekce: Finance, účetnictví a daně  
Katedra: Katedra účetnictví a financí 
Garant sekce: Ing. Jarmila Rybová 
Členové komise: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.,  
 Ing. Petr Zeman, Ph.D. 
 
Název sekce: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii 
Katedra: Katedra aplikované matematiky a informatiky 
Garant sekce: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. 
Členové komise: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA, Mgr. Radim Remeš, Ph.D. 

 

Název sekce:       Marketing, obchod a cestovní ruch 
Katedra:       Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků 

      Garant sekce:      Ing. Jan Šalamoun 
Členové komise:      Ing. Petra Martíšková, Ph.D., Ing. Lucie Tichá, Ph.D. 

 
Název sekce: Řízení malých a středních podniků 
Katedra: Katedra řízení 
Garant sekce: Ing. Monika Maříková, Ph.D. 
Členové komise:  doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D., 
 Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D. 
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Název sekce:        Udržitelnost regionů – praktický a teoretický problém 

Katedra:        Katedra regionálního managementu a práva 
Garant sekce:       doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 
Členové komise:             doc. Ing. Eva Cudlínová,CSc., Ing. Martina Krásnická, Ph.D., LL.M., 

     doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. 

 
b) Sekce studentů doktorského studijního programu: 

 

Název sekce:              Economics and management 
Garant sekce:            doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
Členové komise: doc. Dr. Dagmar Škodová Parmová, prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.,  prof. Ing. 

Drahoš Vaněček, CSc., doc. RNDr. Klicnarová, Ph.D., doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
(alternace doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.) 

 

5. Pokyny pro účastníky, jednotlivé katedry a sekce SVOČ 
 
a) Účastníci 

i. Přihláška do soutěže do stanoveného data viz odst. 3a). 
ii. Odevzdání příspěvku dle stanovené šablony do stanoveného data viz odst. 3b). 

iii. Příprava prezentace (doporučeno v aplikaci MS PowerPoint) v délce do 10 minut. 
iv. Osobní účast v den konání SVOČ. 

 
b) Sekce resp. katedry 

i. Garanti jednotlivých sekcí sestaví program sekce a zašlou jej nejpozději 11. 4. 2022 na adresu 
Mgr. Opatrné (oddělení VaV). Doporučený časový limit pro prezentaci příspěvků je 10 minut. 

ii. Garanti jednotlivých sekcí vyhlásí pořadí a předají ceny. Převzetí cen studenty zdokumentují 
na formuláři připraveném oddělením pro VaV. 

iii. Garantující katedra zajistí interní oponování příspěvků studentů, korekturu příspěvků a finální 
znění příspěvků pošle garant sekce Mgr. Opatrné nejpozději do 31. 4. 2022. Při oponování je 
možné oslovit i jiné katedry. 

iv. Garantující katedra zajistí technickou asistenci při konání sekce. 
 

c) Oddělení VaV zajistí 
i. distribuci seznamu přihlášených do jednotlivých sekcí po datu uzávěrky přihlášek, 

ii. distribuci předložených příspěvků studentů do jednotlivých sekcí po datu uzávěrky přijímání 
příspěvků, 

iii. prostory pro konání a občerstvení do sekcí, 
iv. kompletaci a vydání sborníku SVOČ, 
v. certifikáty o absolvování soutěže, ceny pro účastníky na prvních třech místech každé sekce a 

formulář pro převzetí cen. 

 
 
 
 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 

děkanka Ekonomické fakulty 
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