
Tradice v moderním hávu – 15 let od založení 
Ekonomické fakulty JU
Stále ještě doznívají ozvěny oslav 
30. výročí založení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovi-
cích a akademická obec se již 
nyní připravuje na další význam-
né jubileum. V únoru 2022 totiž 
uplyne 15 let od vzniku Ekono-
mické fakulty JU, která zahájila 
svou samostatnou činnost po 
oddělení ekonomických studij-
ních programů a vědy a výzkumu 
od Zemědělské fakulty JU, kde 
se během řady let vyprofi lovala 
do podoby špičkové, moderní 
a vysoce specializované fakulty, 
která byla, co do jejího směřová-
ní, zcela unikátní v rámci Jihočes-
kého kraje.

Mezi nejvýznamnější osobnosti, 
které se podílely na založení Ekono-
mické fakulty JU, bezesporu patří 
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, 
CSc., Dr. h. c., která byla zvolena 
první děkankou fakulty a na konci 
svého působení v rámci univerzity 
byla také zvolena rektorkou. Byla 
skutečně mimořádnou osob-
ností, která disponovala nejen 
hlubokým vhledem do oboru své 
vědecké činnosti, ale studenti 
i pracovníci fakulty vždy oceňo-
vali její osobnostní kvality a lidský 
přístup ke všem záležitostem. Pod 
jejím vedením vzniklo také první 
univerzitní pracoviště zabývající se 
celoživotním učením, a to Centrum 
celoživotního vzdělávání, které 
kromě komerčních aktivit, zahájilo 
výuku v rámci Univerzity 3. věku 
a rozvinulo významným způsobem 
služby pro studenty fakulty. Fakulta 
získala vedle klasických programů, 
jakými byla Ekonomika a manage-
ment, své specifi cké zaměření na 
regionální rozvoj, na evropskou 
integraci a projektování v rámci 
Evropské unie.

Po jmenování prof. Hrabánko-
vé do funkce rektorky byl na dvě 
funkční období zvolen do funkce 
děkana EF JU doc. Ing. Ladislav 
Rolínek, Ph.D., který navázal na do-
savadní zkušenosti a vytýčený směr 
fakulty a pozvedl, spolu se svým 
týmem, EF JU na úroveň vysoce 
odborného na řízení malých a

středních podniků zaměřeného 
pracoviště s propojením na mezi-
národní úrovni. Zasloužil se o vznik 
Centra pro inovace a aplikovaný vý-
zkum, z něhož se následně oddělilo 

Kariérní centrum, které nemělo do 
té doby v rámci univerzity obdobu. 
Cílem vedení fakulty bylo co nejví-
ce propojit studenty nejen s jejich 
pedagogy a mezi sebou navzájem, 
ale i s potenciálními zaměstnavateli 
v regionu a později i mimo něj. 
Z hlediska fungování EF JU došlo ke 
standardizaci a digitalizaci mnoha 
procesů a fakulta začala naplno 
aplikovat procesní řízení v praxi. 
Doc. Rolínek vždy kladl silný důraz 
na spolupráci, týmovost a féro-
vý přístup ke svým podřízeným 
i studentům. Externě se tato snaha 
vykrystalizovala do deklarace první 
Fair Tradeové Fakulty ve střední 
a východní Evropě v roce 2013. Na 
Ekonomické fakultě JU bylo rovněž 
systematicky posilováno vytvá-
ření sítě partnerství, byl založen 
institut tzv. fakultní střední školy 
a významně se také investovalo do 
rozvoje technického zázemí fakulty 
a infrastruktury.

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 
Parmová je současnou děkankou 
EF JU a využívá zde bohatých zku-
šeností s vedením univerzitní sou-
části, neboť byla řadu let ve funkci 
prorektorky JU. Vzhledem k jejím 
zkušenostem a kontaktům se za-
hraničím představuje silnou oporu 
pro rozvoj mezinárodních vztahů 
na fakultě. Její erudice v oblasti 
řízení služeb, regionálního rozvoje, 
evropských studií dává Ekonomické 
fakultě JU příležitost se realizovat 
i v současné době akcentovaných 
tématech, jakými jsou udržitelnost, 
cirkulární ekonomika a využívání 
digitalizace v manažerských pro-
cesech podnikové i veřejné sféry. 
Vzhledem k tomu, že je rovněž od-
bornicí v oblasti cestovního ruchu, 
podpořila akreditaci zcela nového 
studijního programu Cestovní ruch, 
který do té doby byl nabízen pouze 
jako specializace. Významným 
milníkem bylo rovněž masivní zavá-
dění moderních výukových metod, 
a to včetně vybudování unikátní 
učebny využívající virtuální realitu 
a učící studenty univerzity a zá-

jemce ze stran veřejnosti virtuální 
realitu programovat. Ekonomická 
fakulta JU, stejně tak jako jiné 
vysoké školy, byla v rámci pan-
demického stavu konfrontována 
s novými výzvami a vedení fakulty 
muselo často reagovat na nestan-
dardní situace. EF JU prošla tímto 
obdobím se ctí a využila omezení 
v rámci běžné výuky k posílení 
a vylepšení distančního vzdělávání. 
V současné době je na EF JU uplat-
ňována orientace na takové studijní 
programy, které jsou vyhledávány 
zaměstnavateli na trhu práce, jako 
např. pozice datového analytika, 
systémového inženýra, risk ma-

nažera apod. Snahou současného 
vedení fakulty je pracovat a tvořit 
ve svobodné a přátelské atmosfé-
ře při zachovávání vzájemného 
respektu. Nutno dodat, že bez 
každého jednotlivého pracovníka 
fakulty, jeho odbornosti, loajality 
a týmového ducha, stejně tak 
bez aktivních a zodpovědných 
studentů a rozvinuté partnerské 
sítě by Ekonomická fakulta JU 
nebyla tam, kde stojí nyní, a sice na 
pevném místě s tradicí, mladistvou 
tváří a otevřeností dalším výzvám. 
Centrum ekonomické vzdělanosti 
v jižních Čechách má zde správně 
našlápnuto i do dalších let i dekád.

DĚKANKA EF JU  doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
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