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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

5. 3. 2020 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 1/2020 

 

Přítomni:                                     13 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):  M. Pech 

 

Hosté (bez titulů): D. Škodová Parmová, M. Medve, L. Friebel, R. Klufová, 

K. Pícha, Z. Dvořáková Líšková, M. Šulista   

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel: Z. Strnad  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržení ověřovatelé zápisu: T. Záruba, J. Vrchota  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržený program 

1. Organizační záležitosti   

2. Dlouhodobý / Strategický záměr EF JU v Českých Budějovicích na roky 2020 - 2025   

3. Různé  

 

Hlasování o doplnění programu o bod „Organizační záležitosti“:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Hlasování o programu jako celku:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 1 - Organizační záležitosti  

 

A/ Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 14. do 21. ledna 2020 ohledně 

předloženého  opatření děkana k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v českém 

a anglickém jazyce pro AR 2020/2021 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje  na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložené opatření děkana 

k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v českém a anglickém jazyce pro AR 2020/2021.  

 

Výsledek hlasování:  

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0    
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B/ Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 12. do 18. února 2020 ohledně 

předloženého akreditačního materiálu doktorského studijního programu EKONOMIKA 

A MANAGEMENT v českém jazyce a anglickém jazyce - prezenční a kombinovaná forma   

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách vyjadřuje  kladné stanovisko  k předloženému 

akreditačnímu materiálu doktorského studijního programu EKONOMIKA 

A MANAGEMENT v českém jazyce a anglickém jazyce.    

 

Výsledek hlasování:  

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

 

K předloženému materiálu byla vznesena jedna formální připomínka k zapracování:  

Část materiálu (ČJ i AJ) -  Přehled projektů řešených na fakultě tzn. EF (str. 121) -  zahrnuje 

i grant TAČR TL02000423  Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE 

(Doba řešení: 2019-2022, řešitel dr. Vojtko), který je v současné době řešen na PF a  již ne na 

EF. Z tohoto důvodu by bylo vhodné dopsat, do jaké doby byl grant TAČR TL02000423  řešen 

na EF či úplně tento grant vyřadit z materiálů. Doc. Rolínek slíbil zapracovat připomínku.  

    
 

Bod 2 -  Dlouhodobý / Strategický záměr EF JU v Českých Budějovicích na roky 2020 - 

2025   

 

T. Volek požádal na úvod tohoto bodu paní děkanku, aby tento záměr stručně představila. 

 

Parmová:  Představuje dlouhodobý záměr týkající se 6 let – od 2020 do 2025 – pod heslem 

„Společně a Efektivně“. Mělo by se v něm jednat o naplnění představ, jak by 

měla tato fakulta nejen v rámci JU, ale i v rámci fakult v ČR a v zahraničí 

vypadat. 

 Upozorňuje na 5 pilířů (priority): 

 1/ Vzdělávání. Na všech 3 stupních – Bc., navazující Mgr. a doktorské včetně 

AJ mutací + kolegiální spolupráce mezi pedagogy a studenty, s partnerskými 

institucemi, podniky – v kraji, v ČR i v zahraničí. 

 Již dnes zde máme 1 joint degree. Do budoucna usilujeme o společné vedení 

disertačních prací a širší spolupráci s našimi partnerskými fakultami (například 

se Zemědělskou fakultou, s Přírodovědeckou již toto funguje). 

 2/ Věda. Je třeba podpory grantové – národní či mezinárodní je třeba 

podporovat internacionalizaci, společné projekty. Metodika 17+. Uvnitř JU je 

naše fakulta vnímána jako fakulta „učící“, ale měli bychom posílit i pozici ve 

vědě – primární výzkum, transfer technologií apod. (to nám ukazují jednotlivé 

cíle včetně indikátorů). Cílem mj. je, abychom po 6 letech mohli řídit i 

jmenování profesorem. 

 3/ Internacionalizace. V zahraničí je o naši fakultu druhý nejvýraznější zájem 

z JU. Podporujeme mobility krátkodobé studentské (odjezd/příjezd), 

postdoktorské stáže, internacionalizaci doma, je snaha být pod HR AWARD 

bilingvní. 

 4/ Rozvoj a PR. Daří se nám to. Ale je potřeba rozvoj na bázi týmovosti a 

rozvoji řízení. Nezbytná je podpora podnikavosti mezi studenty. Podpora 
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studentů, pokud jde o investiční záměry či start-upové aktivity. Již dnes máme 

například Invest Day. Je třeba toto vše podpořit a umožnit ve spolupráci 

s Jihočeským vědeckotechnickým parkem. Zde je možné i zapojení do 

budovaného Digi Hubu – měl by být zaměřený na virtuální realitu (aby uměli 

studenti programovat ve  virtuální realitě). Jde tedy vlastně o z, jak propojit 

fakultní výzkum s potřebami podnikatelů. 

 Aktivity spojené s třetí roli univerzity: dětská univerzita, univerzita třetího 

věku, akreditované kursy celoživotního vzdělávání. Mj. efektem bude i návrat 

absolventů, doplnění poznání apod. 

 Spolupráce se středními a základními školami - jako například 

„vysokoškolákem nanečisto“. Nutno se přizpůsobovat měnícím se potřebám 

generací dětí na těch středních školách  zatraktivnit fakultu jako první volbu. 

 5/ Systémové řízení a informatika = zkvalitnění vnitřního prostředí. 

Modernizace Moodlu. Zjednodušení administrativní činnosti – nejen ve 

spolupráci s rektorátem, ale rovněž dovnitř fakulty. 

 Profesionalizace a excellence v administrativních činnostech (= umožnění díky 

HR AWARD) = cílem je zkracovat a zjednodušovat procesy. 

 Zkvalitnění a udržení IT v duchu hesla: Když to funguje, vnímáme to jak naše 

zuby = když nebolí, nevíme o nich. 

Volek: Došlo k nějakým změnám v dokumentu, který jsme již měli k dispozici? 

Parmová: Dokument byl projednán na Vědecké radě s tím, že byla diskuse k některým 

bodům, ale k žádné změně nedošlo = žádný bod nebyl vypuštěn ani doplněn. 

Záruba: Jedním z cílů je zvýšení počtu docentů a profesorů. Budou to zdejší 

odchovanci nebo lidé zvenku? 

Parmová: Měli jsme vždy hybridní model: habilitovali i někteří ze zdejších pedagogů. 

Byl zde i mezinárodní rozměr – prof. Bruckmeier, prof. Rikoon. Jsou zde již 

dnes kolegové, kteří mají nasbírané body. Jakmile dopíší své habilitační práce 

– očekávám jejich habilitaci. Podotýkám, že v rámci univerzity je zde spíše 

požadavek, aby absolvent (Bc., Mgr., Ph.D.) habilitoval jinde. Pokud jsou 

dobré vztahy s partnerskou fakultou, lze habilitovat i tam. 

Záruba: Pro jaké předměty / obory by byla virtuální realita? 

Parmová: Podniková ekonomika, informatika, matematika. Ale i jinde je zážitková výuka 

na místě (standardní i zátěžová). 

Záruba: Zjednodušení administrativy? 

Parmová: Například akreditační materiály umíme již dnes generovat ze STAGu – 

například tabulky B3 (za to patří poděkování proděkanovi Frieblovi). 

 Do budoucna je to například administrace žádostí elektronicky. 

Záruba: Kursy jazyka pro zaměstnance – v rámci fakulty nebo kdekoliv? 

Parmová: Podporujeme to rozpočtem. Pokud se prokáže postup pracovníka např. z B2 na 

C1 – pak toto uhradíme. Nyní není pro každého zaměstnance stejná částka – 

jde vždy o 2 zaměstnance na katedře a o vedoucího. Ale v rámci JU se do těchto 

kursů lze přihlásit a je zde kofinancování univerzitou. 

Volek: Jsou zde i celoživotní kursy. 

Záruba: Dnes máme jen 1 fakultní školu v Písku. Budou i nějaké další? 
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Parmová: Ráda bych. Máme zasmluvněné i jiné vyšší odborné školy, dokonce za 

hranicemi kraje. Diplomovaný absolvent těchto škol – může projít Bc. rychleji 

(= uznání některých předmětů). 

 Do budoucna musíme zrevidovat tyto smlouvy a naše i jejich programy  

jednali jsme již s jejich řediteli (například zde v Českých Budějovicích, ale 

i v Karlových Varech aj.). Letos nás navštívila např. již jindřichohradecká či 

táborská Obchodní akademie v rámci projektu „vysokoškolákem nanečisto“. 

Záruba: Kolik studentů sem nakonec z fakultní školy v Písku zamíří? 

Parmová: Vedeme si přehled a statistiku úspěšných uchazečů. Je to velmi frekventované 

to, že nám sem podávají přihlášky. Já jako děkanka, stejně jako můj předchůdce 

dokonce tam chodím předávat maturitní vysvědčení. 

Klufová: Vysokoškolákem nanečisto pomáhá hodně. 

Záruba: Co jsou to zmiňované „predátorské praktiky“? 

Parmová: I z publikační činnosti lze udělat byznys. Pokud vědecky publikujeme a je to 

ve významných redakcích = nejdůležitější je pro nás SCOPUS, Impakt. Někteří 

redaktoři si z toho udělají byznys, nechají si platit od autorů – provede se 

recenze – a dělá se vše pro to, aby ta kvalita byla udržena. To by ještě šlo. Ale 

bohužel jsou i redakce/časopisy, které třeba ani nedělají recenze. Je to pak mj. 

i ostuda pro toho autora. Existuje na to Beallův seznam. Velmi často se ten 

seznam mění. My sledujeme seznam vedený VŠE a paní proděkanka Líšková 

může v tomto kdykoliv poradit. 

Záruba: Hodnocení pedagogů bude i nadále? 

Parmová: Máme HAP – každý duben se naplňuje a jednotlivé kapitoly jsou sumarizovány 

za podkapitoly. Dosavadní prorektor požaduje revizi kritérií a vah, ale bude to 

již úkol pro nového prorektora. 

Záruba: Co si představit pod pojmem „rozvoj mladých vědeckých pracovníků“? 

Parmová: Jedná se o participaci z řad studentů (Bc., Mgr., postdoktorské pozice). 

Funguje nám projekt GAJU – lze do toho přihlásit vedoucím práce apod. = 

spolupráce na celofakultním projektu. 

Záruba: Nabídky služeb v rámci rozvoje vědy - bude to garantovat fakulta? Bude 

to mít nějakou serióznější hodnotu, než kdyby to například dělal 

samostatně VŠ učitel na živnostenský list? 

Parmová: Ano – fakultní význam je důležitý. Máme například již Znalecký ústav. 

Můžeme dávat třeba i fakultní stanoviska. 

Záruba: Motivace studentů EF – vstup do AESN a AISEC – jak to podporovat? 

Parmová: Prezidentka AISECu vždy dělala na začátku semestru nábor ve vestibulu 

fakulty. Je to i pro jiné fakulty, byť to sídlí na naší fakultě. 

Záruba: Restrukturalizace fakulty – rýsuje se nějaká podoba? 

Parmová: Ano – rýsuje. Struktura fakulty z roku 2007 totiž již neodpovídá aktuální 

potřebám. Po akreditaci studijních programů bude nutné podívat se na tu 

strukturu. Budou velká silná pracoviště (5 kateder), ale je to dlouhodobější 

strategie. Nevíme ještě, jaká bude finální podoba. To opravdu dnes neřeknu. Je 

třeba skutečně poměřit synergický efekt, zda ho lze při spojení některých 

pracovišť opravdu identifikovat. 

Novák: Nemůže se stát, že o některé předměty jako přijdeme? 
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Parmová: Může dojít k propojení pracovišť, ale nemůže dojít ke ztrátě předmětů dle 

akreditace. 

 Navíc bude možné studovat i některé předměty na partnerských fakultách. 

Novák: Která katedra bude zrušena? Slyšeli jsme mezi studenty v poslední době 

z mnoha stran, že bychom mohli přijít o právo? 

Klufová: Může se stát, že se prostě předmět přesune s člověkem jinam. Ale ty předměty 

nezaniknou. 

Záruba: Podpora kariérního centra – jak? 

Parmová: Máme zde zasídleno celouniverzitní Kariérní centrum. Budou tam 

2 pracovnice nejen pro EF, ale i pro sesterské fakulty. My dáváme prostory, 

materiály, know-how. Metodicky jsou vedené paní doc. Maříkovou. 

Záruba: Jaké akce budou na podporu podnikavosti? 

Parmová: Jednak předměty v rámci OP3V a dále předměty v bloku C. 

 Funguje Invest Day – v rámci spolupráce mj. s bavorskými univerzitami. 

Slouží k prezentaci byznysplánů. Mezinárodní porota vybírá tři nejlepší. 

Záruba: Spolupráce s partnery – jsou v jednání nějací noví partneři? 

Parmová: Ano. Teplárna ČB – zasmluvněno minulý rok. Dopravní podnik ČB také. 

Z obou předpokládáme výstupy aplikovaného výzkumu na mnohá léta. 

 Další partneři jsou v negociaci. 

Záruba: Průzkum uplatnitelnosti absolventů – probíhal? Probíhá? 

Parmová: Ano. Katedra řízení a útvar rozvoje to sledují. Na univerzitní úrovni probíhá 

šetření Gaudeamus – např. 5letý panel apod. Je-li to statisticky významné, 

obdržíme ty výstupy. 

Záruba: Den otevřených dveří – jak probíhá? Těžko se stíhají více než 2 obory. 

Parmová: Dnes je to více kreativní – např. fairtradová z TESCA (uchazeč si to může více 

osahat). Nábory probíhají podobně. Bohužel je to někdy i volba: půjdu se dnes 

podívat na FROV nebo na EF? Chtělo by to jít se sem podívat asi v rámci více 

let. 

 Je zde také o „Den s univerzitou“. 

Klufová: Přirozeným způsobem se to vyvinulo. Nyní jsou tam garanti celý den a studenti 

proudí od jednoho k druhému i v průběhu hlavní přednášky. 

Záruba: EFektiv a Noviny EF – má smysl vydávat 2 věci? 

Parmová: Máme ještě Žurnál JU. 

 Je to z důvodu různých cílových skupin. EFektiv je imageový časopis na 

studenty – zde i na střední školy. Noviny EF jsou spíše navenek – pro ty rodiče 

studentů (říkáme tomu chlubítko a bývá to jako příloha Deníků). 

 Kanálů marketingových musíme využívat více – FB, Twitter, Spotify. 

 Pro uchazeče: www.chcistudovat.cz. 

Líšková: Studenti mnohdy ani neví, co vše se na fakultě děje. Ty Noviny EF mohou 

pomoci některé věci připomenout. 

Záruba: Modernizace učeben IT technologií – které učebny? 

Parmová: Průběžně doplňujeme a obměňujeme. 

Friebel: Učebny mají prioritu. „Vysloužilá PC“ odtud pak jdou ještě do kanceláří 

pedagogů aj. 
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Slobodník: Strategický záměr má dobré základy. Jako člen akademické obce bych rád 

věděl svoji identitu do budoucna. Musím plánovat. Co do rozvoje mám 

nápady, konzultuji se studenty – jaké jsou právní nebo správní podmínky 

např. těch jejich strat-upů. Jsem rád, že doc. Maříková vede workshopy. 

Nevím, zda byl přizván někdo z práva na tyto workshopy. 

Parmová: Doc. Maříková se mnou vše nekonzultuje. Nevím o každém jejím kroku. 

Doporučuji se s ní spojit. 

Slobodník: Rád bych ale viděl i budoucí směřování fakulty. Přesun pedagoga 

s předmětem – to mě trochu děsí? Kam já bych se jako právník 

přesunoval? 

Parmová: Jsou možná různá řešení. Na některých fakultách existují například katedry 

humanitních věd. Ale víc momentálně opravdu říct nemohu. 

Slobodník: Rád bych ale měl představu do budoucna. 

Parmová: Je třeba se podívat na nabízené předměty. Zamyslet se, co může a co nemůže 

fungovat. Může vzniknout (podle modelu některých partnerských fakult) 

i jakási všeobecná katedra – ale přiznám se, že té bych se nerada dožila. 

 V pravý čas bude nový organizační řád s novou organizační strukturou, který 

bude předložen Akademickému senátu. Měl by zde být dostatečný časový 

prostor vše prodiskutovat. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje  na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Dlouhodobý / Strategický 

záměr EF JU v Českých Budějovicích na roky 2020 – 2025. 

 

Výsledek hlasování:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 3 -  Různé  

 

Černá: Prodlužuje se studium kvůli „AJ prezentaci“. Proč je tento předmět 

možný pouze v zimním semestru? Lze zapsat AJ2 + prezentaci? 

Šulista: Nejde to z technických důvodů. Zároveň na ty jazyky je tam dost prostoru – 4 

semestry na 2 semestry výuky. Navíc požadovaná úroveň je B1 – ta není moc 

vysoká a nemůže to studenty moc zatěžovat. 

Hrubý: Schvalování rozpočtu pro naši fakultu v rámci návrhu rozpočtu Jihočeské 

univerzity. Neměli bychom k tomu mít stanovisko jako fakulta, resp. 

Akademický senát? Některé věci se nám tam nemohou líbit. 

Volek: Jsem koordinátorem Ekonomické komise senátu. Paní děkanka v této věci již 

jednala. Budeme mít o něco navýšený rozpočet - cca o 2 miliony Kč. Některá 

kritéria mně ale také nevyhovují – např. kritérium počtu studujících – dle 

termínu k březnu pro nás není moc vyhovující. Je třeba si ale uvědomit, že 

většinu peněz tady generují jen 2 fakulty s velkou vědeckou činností. 

Koeficient A (za studenty) – i zde se ještě pokusíme něco vyjednat. 

Parmová: Kritérium počtu studentů - ani k 31. 3., ani k 15. 5. to není úplně jednoznačné 

a pro nás příznivé. 
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Vocetková: Znalecký ústav – ředitel má svolávat čtvrtletně porady atd. proč se tak 

neděje? 

Parmová: Znalecký ústav má pozastavenou činnost do října 2020. V posledním roce jsme 

se potřebovali věnovat akreditacím apod. Budeme chtít ale, aby byl 

respektovaný a žádaný. 

Vocetková: Na koho se obracet ve věcech projektů? Co vyřizuje pan tajemník? Co 

vyřizuje paní Fichtnerová (vedoucí ekonomického oddělení)? 

Parmová: Dle funkční struktury fakulty má největší slovo tajemník. Funguje to na 

ekonomickém útvaru pod metodickým vedením kvestora univerzity. 

Medve: V tento okamžik se omlouvám za disproporce informací. Paní Fichtnerová se 

zaučovala do pozice vedoucí ekonomického oddělení. Nyní bude zaškolena, 

bude schůzka se sekretářkami. Bude to zlepšeno. Za dosavadní stav se 

omlouvám. Od nynějška to bude řídit paní Fichtnerová s mým vědomím. 

Pokud nějaká informace bude nepravdivá – tak bude vyjasněna. Řešitel bude 

od letoška vždy vědět, s kým má jednat. Kdyby nedošlo k jednoznačnému 

stanovisku, nechť se tedy následně obrátí na mě. 

Parmová: Kontrola smluv, kontrola rozpočtu, to je v gesci tajemníka. On ty aktivity může 

delegovat, ale nemůže se zbavit zodpovědnosti za fakultní rozpočet 

a hospodaření. 

Parmová: Mám již informace, že máme akreditovanou Aplikovanou informatiku – 

navazující studium na 5 let (Podniková informatika, Softwarové 

inženýrství). Bude potřeba odsouhlasit dodatek – přijímací řízení apod. 

Budu za nějaký čas žádat Akademický senát o schválení per rollam. 

Volek: Poděkoval přítomným, ukončil zasedání a popřál všem hezký zbytek dne. 

 

Zapsala: Z.Strnad 

 

Ověřili:  

T. Záruba 

J. Vrchota 
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