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Vzdělání: 

2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Ekonomika a 

management (doc.) 

2003 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Řízení a ekonomika 

podniku (Ph.D.) 

2002 Université Jean Moulin Lyon 3/ IFTG Prague – Administration d’Entreprise 

(DESS/MBA) 

2000 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Provoz a 

ekonomika, Evropská agrární diplomacie (Ing.) 

 

Zaměstnání: 

2003-2006 Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Katedra obchodu, odborný asistent 

od roku 2007 Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra obchodu a cestovního 

ruchu, odborný asistent;  

 od roku 2015 docent 

 2015-2019 garant joint degree studijního programu Regional and European 

Project Management („trojdiplom“) 

 

Jazykové znalosti: 

- francouzský (C1/C2), anglický (B2/C1) a německý jazyk, základy ruského jazyka 

- certifikát FJ DALF (úroveň „odborný jazyk slovem i písmem“) 

 

Členství v orgánech a společenstvích:   

Řídící výbor podprogramu Erasmus (2010-2014) 

Národní komise expertů CEEPUS (2009-dosud) 

Akademický senát JU (2011-2019) 

Akademický senát EF JU (2007-2019) 

Rada vysokých škol – komise pro vnější a zahraniční vztahy, ekonomická komise (2009-dosud) 

Vědecká rada EF JU (2019-dosud) 

Společnost vědeckých expertů v cestovním ruchu  
Deturope – the Central European Journal of Regional Development and Tourism – šéfredaktor 

Czech Journal of Tourism – místopředseda redakční rady 

Holistic Marketing Management Journal – člen redakční rady 

 

Manažerské pozice na EF JU: 

od roku 2019 proděkan pro zahraničí EF JU 

2008-2011 vedoucí katedry 

2003-2008 tajemník katedry 

 

Rozvojové a vzdělávací projekty: 

2001-2002 projekt Leonardo da Vinci Stáže ve frankofonních podnicích pro studenty oboru 

Účetnictví a finanční řízení podniku se specializací pro hospodářské vztahy s frankofonními 

zeměmi – podíl na návrhu a realizaci 

2003-2004 projekt Leonardo da Vinci Stáže ve frankofonních podnicích pro studenty oboru 

Účetnictví a finanční řízení podniku se specializací pro hospodářské vztahy s frankofonními 

zeměmi  – podíl na návrhu a realizaci 

2004 Rozvojový projekt RP č. 168 (2004) Kombinované studium pro bakalářský studijní 

program Obchodní  podnikání – spoluřešitel 



2004-2007 SOCRATES GRUNDTVIG – projekt COCADE Co-operative Curriculum for 

Adult Education in Europe (Contract n° 114022-CP-1-2004-1-UK-GRUNDTVIG-G1), doba 

řešení 2004-2007 – spolupříjemce 

2008-2011 Projekt OPVK CZ.1.072.2.00/07.0178 Studium ekonomiky rozvoje venkova na 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích – spoluřešitel 

2010-2012    Projekt OPVK CZ.1.07/1.3.06/02.0012 Zvýšení nabídky a inovace dalšího 

vzdělávání pro pracovníky středních škol Jihočeského kraje – spoluřešitel 

2011-2014     Projekt OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0128 Koordinace akademické sféry a provázání 

poznatků vědy do praxe  – spoluřešitel 

2009-2017 – 9 projektů krátkodobých letních škol (7-14 dnů) v rámci programů Erasmus IP, 

Mládež v akci, Erasmus+ KA1 – spoluřešitel 

2015-2019 DA01-14 Durchführung trinationaler deutsch-französischer Studiengänge durch die 

Deutsch-Französische Hochschule - spoluřešitel 

 

Výzkumné projekty: 

2004-2005    Projekt MMR WB-07-04 Technické památky v produktech cestovního ruchu. - 

spoluřešitel 

2006         Projekt Kontakt CZ31, SK3 MŠMT Československá mezivládní vědecko-

technická spolupráce (2006): Kooperace jako marketingový nástroj podpory regionálních trhů. 

- spoluřešitel 

 2012-2014     Projekt GAČR P404/12/0334 Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivity 

ve zranitelných oblastech –  spoluřešitel 

2017-2020   Mezinárodní projekt Cornet Volumetric preservation technologies for food quality  

improvement  by retention of sensitive and mitigation of neoformed compounds (ČR-Německo-

Rakousko)/ projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008876 – hlavní řešitel za Českou republiku 

2019-2021 Projekt GA ČR 19-23870S Mezi deagrizací a perforovaným rozvojem venkovského 

prostoru: Hledání struktur v rozvoji post-komunistických zemědělských nemovitostí – člen 

řešitelského týmu.  

 

Publikační činnost 

Více než 90 publikačních výstupů, z toho 14 ve vědeckých časopisech s IF. 

  

Další relevantní skutečnosti: 

2000  Université Claude Bernard Lyon 1 - studijní stáž 

2002 Université Jean Moulin Lyon 3 – 4měsíční studijní pobyt 

2007-2011 Université de Bretagne Sud, LLSHS Lorient, Francie – garant předmětu 

Interculturel aspects of the markets 

2007-2020 více než 25 výukových mobilit Erasmus (STA) 

2013 mobilita CEEPUS - university of Cluj Napoca, Rumunsko 


