
 

Zápis z jednání Rady programů EF JU, 8. 2. 2023 

 

Na jednání zváni: 

• Členové rady studijních programů EF (tj. garanti stávajících studijních programů, 14 

členů):  

• Děkanka 

• Asistentka děkana. 

• Proděkanka pro studium 

• Vedoucí studijního oddělení 

• Vedoucí kateder 

• Předseda AS EF 

• Členové RpVH z EF JU 

 

Přítomno celkem 12 členů RP EF (z toho 1 člen on-line) a 3 dalších zvaných účastníků – viz 

Prezenční listina. 

 

Omluven: doc. Škodová Parmová, doc. Řehoř. 

V průběhu jednání odešel doc. Švec. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Polášková 

 

Navržený program: 

1. organizační záležitosti – vytvoření záložky na webu 

2. projednání předložených návrhů změn ve studijních programech (personální zabezpečení) k 

přípravě akademického roku 2023/2024 

- žádosti z kateder KRE KEN, KMI, KRM, KOD, KUF 

3. žádost o změnu garanta studijního programu AEFP Bc. 

4. projednání novém doktorském studijním programu Datová analýza  

5. projednání věcného záměru navazujícího studijního programu Aplikovaná informatika – 

staženo z programu, přeloženo na další jednání RP  

6.  kontrolní zprávy (připravované v roce 2023) 

7. harmonogram reakreditací (AEFP Bc, EaM Bc., MRR Bc, FUN NAV) 

8. Různé  

a) zkušenosti z nové úpravy zápisu jazyků, 

b) převod předmětu Čeština pro cizince (CJB21 a CJB22) vyučovanou v ZS a LS na CŽV 

c) bakalářský seminář.  



 

K bodu 1. 

Doc. Novotná informovala, že je vytvořena na stránkách fakulty záložka Rada programů, kam 

budou vkládány materiály pro jednání RP a zároveň bude umožněn přístup k zápisům z RP. 

V této záložce budou následně k dispozici všechny akreditační materiály. 

 

K bodu 2. 

a) Žádost Katedry řízení (KRE) byla doručena 12. 1. 2023 spolu se tabulkou C-I (Ing. 

Kocourková, Ph.D.– příloha 1 

–  Personální změny: v souvislosti s dokončení Ph.D. studia bude Ing. Koucourková, 

Ph.D. zařazena jako přednášejí u předmětu Řízení lidských zdrojů, Personální činnosti, 

Manažerská komunikace 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

 

- Žádost o přesun předmětů Management kariéry a osobního růstu z Kariérního 

centra JU (KCJU) na katedru řízení (KRE) již od LS 2022/23  

Z diskuse vyplynulo, že o předmět je zájem mezi studenty napříč univerzitou, pro fakultu je 

výhodné, aby předmět byl zajišťován v rámci fakulty (finančně výhodné vzhledem 

k mezifakultnímu vyrovnání) 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

b) Žádost o změny v personálním zabezpečení katedry aplikované ekonomie a 

ekonomiky (KEN) byla doručena 17. 1. 2023 spolu s tabulkou C-I (doc. Prostějovská) 

– příloha 2 

- Pracovní poměr doc. Berana na EF JU skončil, výuku předmětu Projektování investic 

bude garantovat doc. Prostějovská od LS 2022/23. 

RP doporučuje ověřit úvazek doc. Prostějovské, aby nebyla překročena akceptovatelná hranice. 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

c) Žádosti o změny u katedry regionálního managementu a práva (KRM) byla 

doručena 23.1.2023, která požaduje zařadit předměty ze starých akreditací (v příloze 3 



jsou tabulky B-III předmětu Pluralismus v ekonomickém myšlení a předmětu Rurální 

sociologie a krajina) spolu s tabulkami C-I (Judr. Effenbergerová, Ing. Buchtele, Ing. 

Sagapová) pro personální změny – příloha 3 

- Předměty Pluralismus v ekonomickém myšlení a předmětu Rurální sociologie a krajina 

nebudou zařazeny ve studijních programech, budou nabízeny jako předměty volitelné. 

RP doporučuje otevírat tento předmět v souladu s opatřením děkana EF č. 124/2017, které 

upraví minimální počet studentů. 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

10/0/2 

 

- Změny v personálním zabezpečení.  

RP doporučila projednat a hlasovat odděleně od ostatních personálních změn požadavky 

katedry týkající se předmětu Teorie regionálního rozvoje. Předmět je zařazen do studijního 

programu MRR nav. a jedná se o předmět ZT). Garantka studijního programu (doc. Klufová) 

se vyjádřila, že tento předmět je pro program stěžejní a není vhodné, aby byl zajišťován 

doktorandy. Bylo navrženo, aby zůstal v původním obsazením a nebyly činěny žádné 

personální změny. 

 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

11/0/1 

Ostatní předměty dle výčtu ze žádosti katedry KRM RP doporučila schválit: 

- Environmentální ekonomie (KRM/ENEK) – předmět 1 v žádosti 

- Rurální sociologie a krajina (KRM/RSK) – předmět 2 v žádosti – předmět je ve starém 

studijním programu SPEU – neevidujeme změny 

- Teor. základy metod analýzy a syntézy – předmět 4 v žádosti 

- Sociologie a metodologie ve věd. práci (KRM/SVP) - předmět 5 v žádosti – předmět je 

ve starém studijním programu SPEU – neevidujeme změny 

- Předměty 6–8 v žádosti – žádost katedry nebyla nutná, nesrovnalosti se Stagem již byly 

vyřešeny 

- Základy práva (KRM/ZP) – předmět 9 v žádosti 

- Počítačové právo v podnikání (KRM/PP) - předmět 10 v žádosti 

- Obchodní právo I (KRM/OP, KRM/COP1) – předměty 11 a 12 v žádosti 

- Správní právo (KRM/SP) - předmět 13 v žádosti – nejsou potřeba schvalovat procentní 

podíly u cvičících 

- Sociologie (KRM/SOCI) - předmět 14 v žádosti 

- Bioekonomika (KRM/BIE) - předmět 15 v žádosti 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

d) Žádost o změnu v personálním zabezpečení katedry obchodu a jazyků (KOD)  

- Jedná se převážně o změny vyplývající z kontroly studijního programu Ekonomika a 

management Nav. – žádost doručena 2.12 2022 – příloha 4 



Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

- Žádost z 31. 1. 2023 – příloha 8 

- Předmět Mezinárodní cestovní ruch – katedra navrhuje změnit garanta předmětu, 

přednášejícího a cvičícího. Novým garantem katedra navrhla doc. Navrátila.  

Paní doc. Dvořáková Líšková upozornila, že doc. Navrátil má závazky vůči ZF, kde je 

dle rozvrhu na LS a i dle tabulky C-I značně vytížen. 

RP doporučila přesunout tento bod na další jednání RP. 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

11/0/1 

- Rozšíření nabídky jazyků o Italský jazyk – příloha 8 

RP doporučila schválit rozšíření jazykové nabídky pro program Cestovní ruch 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

e) Žádost o změnu v personálním zabezpečení katedry aplikované matematiky a 

informatiky (KMI) ze dne 23. 1. 2023– příloha 5 

Úpravu personálního zabezpečení předmětů v žádosti RP doporučila schválit. Změna 

garanta studijního programu byla projednána v bodě 3. U programu AEFP NAV 

katedra navrhuje změnit zkratku KMI/BIS na zkratku předmětu KMI/BOS. Předmět je 

vyučován zároveň ve studijním programu Podniková informatika (PI) a je obsahově 

totožný 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

 

f) Žádost o změnu v personálním zabezpečení katedry účetnictví a financí (KUF) ze 

dne 27. 1. 2023– příloha 6. Jedná se o doplnění vyučujících (cvičících) 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

12/0/0 

 

K bodu 3 

Žádost garanta bakalářského studijního programu AEFP o změnu garanta ze dne 20. 1. 

2023, která byla doručena spolu s tabulkou B-I Charakteristika studijního programu a tabulkou 

C-I (doc. Klicnarová) – příloha 7  

Změna garanta by měla nastat dle žádosti od 1. 9. 2023.  



Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

11/0/1 

Nová garantka studijního programu AEFP bc. se již bude podílet na přípravě žádosti o 

prodloužení akreditace.  

 

K bodu 4 

Pan prof. Mrkvička informoval přítomné o nově připravovaném doktorském studijním 

programu Datová analýza. Tento program by měl být celouniverzitním studijním programem, 

který bude přes 4 fakulty. Bude schvalován RpVH a vědeckou radou JU. Garantem bude prof. 

Mrkvička, tzn., že nositelem studijního programu bude EF. 

Doc. Jílek a doc. Novotná upozornili na různé oblasti vzdělávání, které nejsou v souladu se 

studijním programem Aplikovaná informatika. Prof. Mrkvička sdělil, že tento program má 

zastřešovat více studijních programů ze čtyř fakult JU.  

Doc. Pícha upozornil, že bude nutné prosadit a vytvořil společné studijní předpisy (každá 

fakulta má své specifické). Upravit nejen předpisy, ale i stipendia, dohodnout administrativu 

programu atd.) 

Doc. Rolínek sdělil, že takový doktorský studijní program by měl navazovat na strategické 

dokumenty JU, v případě při jejich aktualizaci by bylo vhodné tento program doplnit. 

Doc. Jílek upozornil, že je nutné také provést finanční úvahu, v případě garance EF. 

Prof. Mrkvička požádal o iniciaci schůzky děkanů zainteresovaných fakult pro vyjasnění všech 

stanovisek. 

RP doporučuje představený doktorský studijní program k dalšímu projednávání. 

Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

11/0/0 

 

K bodu 6 a 7. 

Doc. Novotná informovala o plánu kontrolních zpráv pro rok 2023 a zároveň o přípravě 

prodloužení platnosti akreditací, o které je nutné požádat v tomto roce. (viz příloha 9). 

Doc. Dvořáková Líšková sdělila, že se připravuje úložiště pro přístup k akreditačním 

materiálům, tak aby nebylo nutné jednotlivé tabulky B-III a C-I rozesílat jednotlivým garantům 

a vyučujícím, ale aby bylo možné je upravovat on-line. Toto řešení značně usnadní práci pro 

přípravu podkladů pro akreditace či kontrolní zprávy. 

Doc Novotná sdělila, že po zanesení všech personálních změn do studijních plánů, pro které se 

budou aktuálně připravovat kontrolní zprávy (EaM NAV, AEFP NAV), budou jednotliví 



garanti požádání o jejich kontrolu. Dále garanti studijních programů, u kterých budeme žádat o 

prodloužení akreditace (AEFP Bc, EaM Bc, MRR Bc, FUN NAV), si připraví návrh studijních 

programů. Garanti by měli vzít v úvahu, že při velkých změnách struktury studijního programu 

by studenti již přijatí do prvních ročníků museli případně nové předměty dostudovat. Již přijatí 

studenti v prvních ročnících budou končit svoje studium podle nového studijního plánu (tj. 

podle navržené skladby předmětů při podání žádosti o prodloužení akreditace). Zároveň doc. 

Jílek upozornil, že při nové úpravě je nutné i sladit profil absolventa (tabulka B-I). 

RP, která by měla schválit studijní programy, u kterých budeme žádat o prodloužení 

akreditace, bude dne 23.3. 2023 v 10.00 hod. Materiály je nutné ale zaslat týden před 

jejím konáním, aby se všichni členové RP mohli s nimi seznámit. 

 

K bodu 8: 

a) Zkušenosti z nové úpravy zápisu.  

Dr. Houda sdělil zkušenosti z nové úpravy zápisu anglického jazyka (AJ1, VTEFA). 

Navrhuje ponechat zápis do Stagu vstupního testu z angličtiny (VTEFA) tak, jak byl 

navržen, tj. v červenci při zápisu studentů. Zápis předmětu AJ1 i CAJ1 navrhuje 

ponechat až na září, kdy studenti vstupní test absolvují a je zřejmé, kolik studentů si 

může tyto předměty zapsat a kolik rozvrhových akcí bude nutné vytvořit. Katedra KOD 

neměla k zápisu studentů žádné výhrady, systém zápisu studentů považuje za 

vyhovující. 

Hlasování o návrhu rozvrháře: 

Pro/proti/zdržel se 

11/0/0 

 

b) Předmět Čeština pro cizince (CJB21 a CJB22).        

M. Novotná navrhla převést předmět Čeština pro cizince (CJB21 a CJB22), 

vyučovaného v ZS a LS do skupiny předmětů CŽV. 

Hlasování: 

            Pro/proti/zdržel se 

11/0/0 

c) Bakalářský seminář  

Doc. Klufová informovala o průběhu a zajištění předmětu Bakalářský seminář. 

d) Aplikovaná informatika   

Doc. Klicnarová informovala o připravovaném studijních programu Aplikovaná 

informatika, která je vytvářena spolu s Přírodovědeckou fakultou. O program projevila 

zájem i Filozofická fakulta, která by využila některé předmětu u programů minor, resp. 

major. 



Hlasování: 

Pro/proti/zdržel se 

11/0/0 

 

 

Zapsala v Českých Budějovicích 8. 2. 2023, M. Novotná 

Zápis ověřila: Ing. Polášková 


