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1 Základní údaje o fakultě 

  
 
1.1 Název, sídlo 
Název fakulty: 

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

Adresa: 

Studentská 13, 370 05 České Budějovice 
 

 
1.2 Vedení, složení vědecké rady, akademického senátu a dalších orgánů

Samosprávné akademické orgány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                           Děkan            Akademický senát              Vědecká rada                 Disciplinární komise              Stipendijní kom ise 

Tajemník fakulty 

Proděkanka pro pedagogickou činnost 

Proděkan pro vědu a výzkum 

Proděkan pro zahraniční vztahy 

 

Proděkan pro rozvoj 
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Děkan fakulty  

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

Děkan jmenovaný rektorem JU dne 27. 

1. 2015 na 2. funkční období  

březen 2015 – březen 2019  

a 

25. 2. 2011 na funkční období  

březen 2011 – březen 2015. 

 
Proděkani fakulty  

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

pro vědu a výzkum 

RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 

pro pedagogickou činnost 

Ing. Radek Toušek, Ph.D. 

pro rozvoj 

PhDr. Marek Šulista, Ph.D. 

pro zahraniční vztahy 

 
Vedoucí kateder 

od 1. 9. 2017 

RNDr. Jana Klicnarová 

do 1. 9. 2017 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 

Katedra aplikované matematiky  

a informatiky 
 

od 1. 9. 2017 

Ing. Robert Zeman, Ph.D. 

do 1. 9. 2017 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 

Katedra ekonomiky 
 

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. 

Katedra obchodu a cestovního ruchu 

JUDr. Rudolf Hrubý 

Katedra práva 

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

Katedra řízení 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. 

Katedra účetnictví a financí 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 

Katedra regionálního managementu 

Mgr. Dana Špatenková 

Katedra jazyků 

 
Akademický senát fakulty 

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.  

předsedkyně Akademického senátu 

 

 

 

 

Akademičtí pracovníci: 

Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. 

Ing. Tomáš Volek, Ph.D.  

JUDr. Rudolf Hrubý 

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. 

Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.  

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 

Parmová, Ph.D. 

Ing. Petr Štumpf, Ph.D 
 
Studenti:  

Michal Brychta 

Petr Hojdánek 

Matyáš Hric 

Jan Kasanda 

Robert Klein  

 
Vědecká rada fakulty  

pro období 2015 – 2019 

 

Interní členové: 

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. 

RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, Ph.D. 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

doc. Ing. Tomáš Mrkvička, Ph.D. 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. 

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. 

 
Externí členové: 

doc. Ing. Václav Beran, DrSc. 

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. 

Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA 

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c. 

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. 

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. 

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

Ing. Martin Pelikán, Ph.D. 

doc. Dr. Ing. Miroslav  Plevný 

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.  

- do 2. 11. 2017 

 

 

 
 

doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. 

- od 2. 11. 2017 

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. 

doc. Ing. David Tuček, Ph.D. 

doc. Ing. Iveta Zentková, Ph.D. 

prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 

 
1.3 Zastoupení vysoké školy v 

reprezentaci vysokých škol  

Pracovníci EF jsou členy vědeckých rad 

českých a slovenských univerzit. 

Zastoupení ve vědeckých radách  

na JU (mimo EF JU, jejíž složení  

je uvedeno výše) je následující: 

 

JU 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

 

ZF JU 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

 

 

V dalších Vědeckých radách jsou  

pracovníci EF JU zastoupeni 

následovně: 

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

Vědecká rada PEF MENDELU v Brně 

Vědecká rada FRRMS MENDELU v Brně 

Vědecká rada EF TUL v Liberci 

Vědecká rada FM VŠE J. Hradec 

Vědecká rada OPF SU v Karviné 

Vědecká rada EF ZČU v Plzni 

Vědecká rada PEF ČZU v Praze 

Vědecká rada FEM Nitra 

Vědecká rada ÚZEI Brno 

 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. 

Vědecká rada FM VŠE J. Hradec 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Vědecká rada FEŠRR SPU Nitra 

Vědecká rada FM VŠE J. Hradec 

 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

Vědecká rada NZM v Praze 

 

Ing. Daniel Kopta, Ph.D. 

Vědecká rada ÚZEI Brno
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1.4 Poslání Ekonomické fakulty 

Posláním Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích je být významnou vzdělávací a výzkumnou institucí,  
která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání  
v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci 
znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců 
podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách,  
ČR a zahraničí. Základem našeho úspěchu je špičkové zajišťování 
procesů vědecko-výzkumné činnosti a výuky s důrazem na individuální 
přístup.  

Motto fakulty: „Společně a EFektivně“ 
 
1.5 Profil Ekonomické fakulty 
Ekonomická fakulta je poměrně mladou fakultou. Vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici 
ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích, které se začalo rozvíjet  
už v 60. letech minulého století. 

Od doby svého vzniku zaznamenala naše fakulta již řadu úspěchů, v oblasti vědy a výzkumu se řadí  
v porovnání s ostatními regionálními vysokými školami ekonomického zaměření na přední pozice, 
vysoké je dlouhodobě také uplatnění absolventů naší fakulty na trhu práce. 

Ekonomická fakulta úspěšně rozvíjí aktivity směřující k prohloubení kompetencí studentů 
organizováním přednášek významných odborníků z praxe, pro aktivní studenty se nabízí možnost 
stínování manažerů nebo stáží ve významných podnicích.  

Rozvíjíme intenzivní spolupráci s firmami a institucemi zejména v regionu jižních Čech. S vybranými 
subjekty jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy o partnerství, které zahrnují široké spektrum aktivit. 

Ekonomická fakulta vydává také svůj časopis EFektiv, který představuje prostor pro prezentaci 
aktivit realizovaných na fakultě. Autory velké části příspěvků jsou naši studenti. 

Ekonomická fakulta také propůjčuje titul fakultní střední škola. Naší první fakultní školou  
je Obchodní akademie v Písku. 

1.6 Priority fakulty 
Ekonomická fakulta si v rámci svých priorit vymezila následující asociace, se kterými chce být 
nejčastěji spojována:  
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2 Realizace plánu pro rok 2017   

  
V textu je uveden cíl dle plánu realizace strategického záměru EF JU pro rok 2017 a   jeho 

splnění.   

 

1.   Aktualizace vnitřních předpisů dle novely vysokoškolského zákona  

Vnitřní předpisy byly aktualizovány v souladu s novelou vysokoškolského zákona. Jednalo  
se zejména o následující předpisy: Statut EF JU, Jednací řád AS EF JU, Volební řád AS EF JU, Jednací 
řád VR EF JU, Disciplinární řád EF JU, Opatření děkana 124/2017 - O studiu v bakalářských a 
navazujících magisterských programech uskutečňovaných v českém jazyce, Opatření děkana 
123/2017 - Zajištění studia v doktorském studijním programu, Opatření děkana 130/2017 - 
Mzdový předpis.  
 

2. Příprava na institucionální akreditaci  

Byly připraveny akreditační záměry na 10 inovovaných studijních programů. Jsou určeni garanti 
programů a Rady programů. Proběhl personální audit do úrovně garantů předmětů.  
Byly vypracovány sebehodnotící zprávy za všechny stávající studijní obory. Byla určena jednotlivá 
výzkumná témata za jednotlivé katedry navazující na zaměření studijních programů. 
Na základě jednání rady VaV bylo aktualizováno Opatření děkana 107/2016, kde je upraveno 
hodnocení výkonu jednotlivých pracovníků v oblasti vědy a výzkumu v souladu s metodikou RVVI. 
To bude projednáno a schváleno začátkem roku 2018.  
 

3.   Kontrola studijních opor a sylabů  

Kontrola studijních opor a sylabů probíhá průběžně v souladu s  Opatření děkana 56/2014 - Ke 

standardizaci podpory výuky na EF JU a je zajišťována jednotlivými katedrami. Hlubší revize 

proběhne v návaznosti na přípravu akreditačních materiálů.  Zároveň budou doplněny studijní 

opory v systému Moodle u nově zavedených předmětů do března 2018. 

 

4.   Zahájení systému benefitů pro aktivní studenty  

Byl nastaven systém benefitů pro aktivní studenty. Systému aktivně využívá cca 500 studentů tj. 

30% ze všech studentů EF. V rámci systému bylo připraveno 524 cen ve spolupráci s partnery EF.  

 

5.  Realizace stavebního kurzu, příprava technického kurzu  

Stavební kurz pro ekonomy byl nově spuštěn v letním semestru 2017. Tohoto kurzu se účastnilo 

109 zájemců z řad studentů a zaměstnanců EF a Rektorátu JU. Technický kurz byl otevřen v 

zimním semestru 2017 ve spolupráci s SPVŠ automobilní a technickou v Českých Budějovicích. 

Tohoto kurzu se zúčastnilo celkem 31 zájemců. Počet byl omezen z důvodu kapacity odborných 

výukových učeben. 

 

6.   Zajištění stávajících stáží a dalších aktivit pro studenty  

V roce 2017 bylo obsazeno 200 stážových míst z nabídky 130 partnerských společností a 

institucí. Nabídka stážových míst převyšuje poptávku. Zpětná vazba od studentů i poskytovatelů 

stáží je standardně řešena prostřednictvím evaluačních dotazníků, které jsou archivovány 

v systému Moodle a pravidelně vyhodnocovány. 

Stínování manažerů bylo realizováno ve spolupráci se spotřebním družstvem Jednota, společností 

Agentes IT dále s Unicredit Bank a společností Energie AG Teplo. Přihlášeno ke studiu bylo 9 

studentů a vybráno bylo 5, kteří obsadili nabízené pozice. 

 

7.  Zajištění kurzů pro odbornou veřejnost (kompetenční akademie, akademie 

manažerů neziskového sektoru)  

Druhý ročník kompetenční akademie se na základě dohody se spolupořádajícím partnerem 

společností BCF neotevřel z důvodu zrušení rezervací účastnických míst nasmlouvaných 

společností. Ekonomická fakulta nezajišťuje obsazení kurzu. 

Kurz akademie manažerů neziskového sektoru pokračoval v roce 2017 druhým semestrem 

zaměřeným na sociální podnikání. Tohoto kurzu se účastní celkem 26 manažerů neziskových 

https://www.ef.jcu.cz/intranet/uredni-deska/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-tvurci-cinnosti-ekonomicke-fakulty-ju/dlouhodoby-zamer-vzdelavaci-a-tvurci-cinnosti-ef-ju-2015-2019/aktualizace-dlouhodobeho-zameru-rozvoje-ef-2017.pdf
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organizací a státních institucí, kteří jsou zapojeni do sdružení neziskových organizací Dialog CB, 

které financuje realizaci tohoto kurzu prostřednictvím svého projektu.   

 

8.   Zahájení studia DSP v AJ  

Přijímací řízení zahraničních studentů do DSP bylo zajištěno formou videokonference. Na řecké 

straně se osobně zúčastnila přijímací komise doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová. Interview 

absolvovalo 11 studentů, 6 bylo přijato a 4 studenti zahájili studium. Tato forma studia je 

zpoplatněna částkou 3300 EUR za akademický rok. 

 

9.   Podpořit aplikovaný výzkum 

Podpora aplikovaného výzkumu je nově zohledněna v rámci Opatření děkana 107/2016 a 

117/2017. Byla nabídnuta účast v nové soutěži GAJU, která se týkala podpory aplikovaného 

výzkumu. Byl nastaven proces přípravy smluv se zadavateli smluvního výzkumu. Objem finančních 

prostředků získaných z aplikovaného výzkumu představoval na přímých zakázkách více než 

600.000 Kč. Další finanční prostředky na aplikovaný výzkum byly získány z projektu Interreg ČR 

Rakousko (cca 2 000 000 Kč). 

 

10.   Zajištění konferencí, SVOČ  

V roce 2017 byly na EF realizovány:   

- 11. ročník mezinárodní konference INPROFORUM 2017 s cca 120 účastníky a plánovaným 
výstupem příspěvků do časopisu Acta Universitatis a sborníku databáze CPCI společnosti 
Thompson Reuters a databáze Scopus. Letošním tématem byla „Innovations, Enterpirses, 
Regions and Management“. 

- SVOČ 2017 pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Hlavní části 
SVOČ se zúčastnilo celkem 55 studentů, a dále pak 31 studentů v rámci tzv. specializačních 
projektů. 

- Naše společná přítomnost 2017 (Energie, ekonomika, environment a etika) v rámci seminářů 
z cyklu Pluralismus v ekonomii. Spolupořadatelé Ústav soudobých dějin AV ČR, Centrum pro 
otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
Zúčastnilo se více než 50 studentů a pedagogů. 

- TourConf 2017. Jeho hlavním tématem byly jižní Čechy jako SMART destinace cestovního 
ruchu. Konference je financována z grantového programu Statutárního města České 
Budějovice a GAJU v rámci projektu GAJU074/2017/S. 

- Ve spolupráci s ČZU proběhl seminář Kvalitativní metody III, za účasti 50 studentů a 
pedagogů z EF JU, ČZU, FFUK, MU Brno, AV ČR, ZU Plzeň a Slovenska. EF JU byla 
spolupořadatelem a garantem tohoto semináře, který proběhl v Praze na SOÚ AVČR.  

 

11.   Zavedení interní grantové soutěže  

V roce 2017 byla vyhlášena IGS v souladu s Opatřením děkana 115/2017 - Vyhlášení statutu 

interní grantové soutěže. Do soutěže bylo přijato 29 projektů z toho 2 post doktorské projekty. 

Výsledky řešení projektů budou vyhodnoceny v dubnu 2018. IGS podpořila spolupráci mezi 

katedrami a s ostatními výzkumnými institucemi v ČR a zahraničí.  

 

12.   Změna kritérií habilitačního řízení  

Došlo ke změně kritérií habilitačního řízení na základě diskuse Rady VaV, vedení EF a Vědecké 

rady EF. Důvodem bylo sjednocení kritérií s ostatními vysokými školami a zvýšení prestiže 

habilitantů z EF. Kritéria jsou zahrnuta v Opatření děkana 117/2017 - Řád habilitačního řízení. 

 

13.   Kreditová mobilita - žádost o projekt  

Na rok 2017 byl připraven projekt na kreditovou mobilitu pro spolupráci s univerzitami v Austrálii, 

USA a Hongkongu. Projekt nebyl schválen. 

 

14.   Nábor studentů ze zahraničí pro anglické obory  

Nábor studentů ze zahraničí byl realizován prostřednictvím facebookové kampaně se zaměřením 

především na státy východní Evropy (Ukrajina, balkánské státy, Rusko).  V roce 2017 podstoupilo 

přijímací řízení na bakalářské a magisterské obory v AJ celkem 9 studentů. Ke studiu nastoupili 2 

studenti. Na podzim 2017 proběhl nábor studentů na univerzitách v Číně (v současné době 

evidujeme 15 zájemců). Dále byla zajištěna prezentace EF na veletrzích v zahraničí ve spolupráci 

s Rektorátem JU. Tato forma studia je zpoplatněna částkou 3.000 EUR (pro bakalářský studijní 
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program) a 4000 EUR (navazující studijní program) za akademický rok. V roce 2017 byl rovněž 

realizován nábor pro JointDegree program Regional and European Project Management.  

 

15.   Zvýšení počtu hostujících zahraničních profesorů  

V roce 2017 navštívilo EF celkem 14 zahraničních přednášejících, jejichž pobyty byly podpořeny 

několika granty. Jednalo se o hostující profesory z Japonska, USA, Polska, Rakouska, Chorvatska, 

Indie, Velké Británie a dalších. Došlo k mírnému navýšení počtu hostujících profesorů.  

 

16.   Integrace zahraničních studentů  

V listopadu 2017 proběhla prezentace zahraničních univerzit na hodinách AJ1, které prezentovali 

studenti z daných partnerských univerzit. Dále se studenti zapojují do společných aktivit 

pořádaných Mezinárodním studentským klubem. Zahraniční studenti se zúčastňují přednášek a 

seminářů vybraných odborných předmětů, vyučovaných v AJ, společně s českými studenty. 

 

17.   Revize zabezpečení výuky zahraničních studentů  

Kontrola sylabů i materiálů v Moodle probíhá kontinuálně v souladu s Opatřením děkana 

56/2014 - Ke standardizaci podpory výuky na EF JU. Byl sestaven harmonogram aktivit a 

nastaven proces zajištění výuky zahraničních studentů (jedná se například o určení klíčových 

termínů, sdělení požadavků zahraničnímu oddělení, termín a způsob zveřejnění seznamu 

zahraničních studentů, nastavení komunikace mezi pedagogy a studenty, termín zavedení 

studentů do STAG, zápis předmětů do STAG atp.). 

 

18.   Zavést hodnotící pohovory v souladu s kompetenčním modelem pedagoga EF  

Na Ekonomické fakultě byl zaveden systém hodnotících pohovorů s jednotlivými pedagogy. 

Pohovory jsou vedeny s vedoucím katedry a vedoucí kateder s děkanem. O každém pohovoru je 

proveden zápis na standardizovaném formuláři, který je uložen v osobní složce každého 

zaměstnance. V rámci pohovoru se hodnotí stávající výkon v pedagogické a vědeckovýzkumné 

činnosti a nastavuje se cíl osobního rozvoje v souladu se zaměřením katedry. 

 

19.  Realizace programu výstavby (III. etapa K400) a modernizace učeben (F)  

V roce 2017 byla úspěšně realizována rekonstrukce pravé části budovy děkanátu EF (K400). 

V rámci modernizace pavilonu učeben proběhla rekonstrukce sociálních zařízení a kanalizace.  

 

20.   Informační systém evidence výstupů EF  

V roce 2017 byla schválena struktura dat, která budou periodicky aktualizována. Bylo 

vybudováno úložiště dat v rámci intranetu – v systému Plone. Intranet je přístupný z www 

stránek EF po přihlášení. Pro přípravu a archivaci akreditačních materiálů byl využit systém Office 

365 – OneDrive a sdílené dokumenty. 
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3 Vnitřní předpisy vydané v roce 2017   

  
 

2017 

132/2017 Opatření děkana č. 132 - Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů EF 
JU v Českých Budějovicích 

131/2017 Opatření děkana č. 131 - Řád ediční činnosti na Ekonomické fakultě 

130/2017 Opatření děkana č. 130 - Mzdový předpis 

129/2017 
 

129/2017E 

Opatření děkana č. 129 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v DSP v AR 2018-
2019 
Opatření děkana č. 129 E - Measures of The Dean No. 129 E -  Entrance Proceedings and Conditions for 
Acceptance for DSP in 2018-2019 

128/2017 Opatření děkana č. 128 – Measures of The Dean No. 128 -  Rules of entrance proceedings and admission 
requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign 
language for the academic year 2018/2019. 

127/2017 Opatření děkana č. 127 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro 
akademický rok 2018/2019 

125/2017 Opatření děkana č. 125 - Pravidla pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů 
celoživotního vzdělávání na EF JU do řádného studia 

124/2017 Opatření děkana č. 124 - O studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech 
uskutečňovaných v českém jazyce 

123/2017 
123/2017 

Opatření děkana č. 123 - Zajištění studia v doktorském studijním programu 
Opatření děkana č. 123 - Measures of The Dean No. 123/2017 - Study in the doctoral study program 

122/2017 Opatření děkana č. 122 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 

121/2017 Opatření děkana č. 121 - Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional 
and European Project Management study program 

120/2017 Opatření děkana č. 120 - Řád počítačových učeben 

119/2017 Opatření děkana č. 119 -  Poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském nebo 
navazujícím magisterském studijním programu 

117/2017 
117/2017 

Opatření děkana č. 117 - Řád habilitačního řízení 
Opatření děkana č. 117 - Measures of The Dean No. 117 - Regulations for Habilitation Proceedings at 
the Faculty of Economics of USB in České Budějovice 

116/2017 
 
 

116/2017 

Opatření děkana č. 116 - Ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání státní 
závěrečné zkoušky a obhajob diplomových prací ve studijním programu Regional and European Project 
Management 
Opatření děkana č. 116 - Measures of The Dean No. 116/2017 - Concerning the content, forms and 
more detailed specifications of the conditions referring to the organization of the state final 
examinations and the diploma thesis defence in the Regional and European Project Management study 
program. 

115/2017 Opatření děkana č. 115 - Vyhlášení statutu interní grantové soutěže 

 

 

 

 

https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_132-pravidla-pro-tvorbu-schvalovani-a-zverejnovani-strateg-dokumentu.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_131-rad-edicni-cinnosti.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_130-mzdovy-predpis.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_129-k_prijimacimu-rizeni-dsp-2018_cz.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_129-k_prijimacimu-rizeni-dsp-2018_aj.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_128-k_prijimacimu-rizeni-2018_aj.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_127-k_prijimacimu-rizeni-2018_ceske.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_125-studium-ccv-docx.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_124-organizace-studia.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_123-k-zajisteni-studia-v-dsp.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_123-k-zajisteni-studia-v-dsp-aj.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_122-harmonogram-ar.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_121-opatreni_obhajoby_repm.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_120-rad-pocitacove-ucebny.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_119-stipendia.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_117-rad-habilitacniho-rizeni.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_117-rad-habilitacniho-rizeni-aj.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_116-opatreni-szz-repm-1.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_116-opatreni_szz_repm-aj.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2017_115-vyhlaseni-statutu-interni-grantove-souteze-ef.pdf


 

 8 

4 Studijní programy a vzdělávací činnost 
 
 

V roce 2017 nedošlo ke změně struktury studijních programů a oborů. V uvedeném roce byly na EF 
nabízeny následující studijní programy: 

Kód  Název studijního programu  Typ  Od roku  

B6208  Ekonomika a management  Bc. 2. 1. 2007 

B6202  Hospodářská politika a správa  Bc. 16. 10. 2009 

B6209 Systémové inženýrství a informatika Bc. 25. 10. 2007 

N6208  Ekonomika a management  NMgr. 2. 1. 2007 

N6208  Economics and Management  NMgr. 11. 7. 2014 

N6237  Regional and European Project Management  NMgr. 19. 10. 2015 

P6208  Ekonomika a management  Ph.D. 2. 1. 2007 

P6208  Economics and Management  Ph.D. 16. 5. 2016 

 
  
 

V rámci uvedených studijních programů jsou aktuálně akreditovány tyto studijní obory:  

Kód  Studijní obory  Forma studia  

B6208  

Obchodní podnikání  prezenční, kombinovaná  

Řízení a ekonomika podniku  prezenční   

Účetnictví a finanční řízení podniku  prezenční, kombinovaná  

B6202  Strukturální politika EU pro veřejnou správu  prezenční, kombinovaná  

B6209 Ekonomická informatika prezenční, kombinovaná  

B6209 Economic Informatics prezenční 

N6208  

Obchodní podnikání  prezenční, kombinovaná  

Řízení a ekonomika podniku   prezenční, kombinovaná  

Strukturální politika EU a rozvoj venkova  prezenční, kombinovaná  

Účetnictví a finanční řízení podniku  prezenční, kombinovaná  

Commerce and Entrepreneurship  prezenční 

P6208  
Řízení a ekonomika podniku  prezenční, kombinovaná  

Management and Business Economics  prezenční, kombinovaná  

Pozn.: Studijní program Regional and European Project Management se dále nečlení na obory; je akreditován pro 
prezenční formu studia.  
  
Všechny uvedené studijní programy jsou uskutečňovány na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích (EF JU).   
 

Přehled o počtu akreditovaných studijních programů (oborů) realizovaných na EF JU  je uveden 
v následujících tabulkách.  
 

Tab. 4.1 Akreditované studijní programy (počty) – Ekonomická fakulta JU 

Skupiny akreditovaných  
studijních programů  KKOV 

Bakalářské  
studium 

Magisterské  
 studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 

studium 

Celkem  P K/D P K/D P K/D P K/D 

přírodní vědy a nauky 11–18 1 1       2 

ekonomie 62,65 3 3   3 1 1 1 12 

Celkem 
 

4 4   3 1 1 1 14 
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Tab. 4.2 Studijní programy akreditované v cizím jazyce (počty) – Ekonomická fakulta JU 

Skupiny akreditovaných  
studijních programů  KKOV 

Bakalářské  
studium 

Magisterské  
 studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 

studium 

Celkem P K/D P K/D P K/D P K/D 

ekonomie 62,65 1    2 1   4 

Celkem   1    2 1   4 

 
 
Další vzdělávací aktivity 
Na Ekonomické fakultě JU v roce 2017 mj. vystoupila Cynthia Schmidt z University of Central Florida 

přednáškami Donald Trump’s Promises: Then and Now a How Did We Get Here?, dále Rick McGrath z 

Armstrong State University s přednáškou Using science fiction to inform the unintended consequences 

of innovation, Jitka Zikmundová z Oberösterreich Tourismus s přednáškou Cestovní ruch v Horním 

Rakousku, Vojtěch Benda, člen Bankovní rady České národní banky, s přednáškou Měnová politika ČNB 

– jak jí rozumět a řada dalších.  

Studenti měli dále možnost absolvovat OpenDay v nadnárodní korporaci ExxonMobil se sídlem v Praze, 

dále navštívili pražskou centrálu společnosti Seznam.cz, účastnili se Assessment centra Československé 

obchodní banky a řady dalších aktivit.  

Ekonomická fakulta JU v roce 2017 rovněž zajišťovala pro své studenty odborné praxe u významných 

společností převážně v rámci Jihočeského kraje napříč všemi obory v rámci programu řízených stáží 

s cílem získání praktických dovedností v preferované oblasti studia a zvýšení uplatnitelnosti absolventů 

na trhu práce. K 31. 12. 2017 disponovala EF nabídkou 213 míst pro realizaci odborných praxí u 131 

partnerských organizací a institucí (např. E.ON, Robert Bosch, Schwan Cosmetics, Magna Cartech, ČD 

Cargo, Motor Jikov, Místní akční skupiny apod.). Do programu řízených stáží se v roce 2017 zapojilo 

celkem 164 studentů.  

Pro podporu dalších vzdělávacích aktivit Ekonomická fakulta JU v roce 2017 nově připravila systém 

"benEFit", kde jsou studenti přehledně informováni o aktivitách nad rámec akreditovaných studijních 

programů, mohou si rezervovat svou účast na těchto aktivitách a za jejich absolvování obdrží bodové 

hodnocení, které pak mohou čerpat např. na jazykové kurzy, pobyty a další hodnotné ceny od 

partnerských organizací Ekonomické fakulty JU.  

V dubnu 2017 byla slavnostně otevřena učebna Ekonomické fakulty JU pro výuku informačních procesů 

se systémem SAP. Ekonomická fakulta JU zavedením výuky podnikového systému SAP pro studenty 

oborů Účetnictví a finanční řízení podniku, Řízení a ekonomika podniku a Ekonomická informatika 

vychází vstříc požadavkům zaměstnavatelů. V rámci různých kurzů se studenti seznámí s nejnovějšími 

podnikovými technologiemi SAP a naučí se základy práce s nimi, což jim umožní lepší uplatnění na trhu 

práce, ať už přímo ve společnosti SAP nebo u řady dalších zaměstnavatelů, kteří systémy SAP používají. 

V roce 2017 zorganizovala EF ve spolupráci s Krajským soudem v Českých Budějovicích pro své studenty 

soutěž simulované soudní procesy studentských týmů, které jsou inspirovány obdobnými výukovými 

projekty v USA, tzv. mock trails. Simulace soudních řízení v oblasti insolvenčního práva jako součást 

výuky na neprávnické fakultě je v České republice doposud zcela unikátní.    

V roce 2017 získala Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity uznávanou mezinárodní certifikaci 

Asociace certifikovaných účetních ACCA. Pro absolventy se tak rozšiřuje možnost přímého uplatnění i 

v nadnárodních společnostech, které toto osvědčení často požadují. 
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5 Studenti 
 

V roce 2017 studovalo na EF celkem 1438 studentů. Z toho bylo 997 studentů bakalářského studia, 

404 studentů navazujícího magisterského studia a 37 studentů doktorského studia. Další 

charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce.  
 

 

Tab. 5.1. Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) – Ekonomická fakulta JU  

Skupiny akreditovaných  
studijních programů  KKOV 

Bakalářské  
studium 

Magisterské  
 studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 

studium 

Celkem P K/D P K/D P K/D P K/D 

přírodní vědy a nauky 11–18 11 7       18 

ekonomie 62,65 794 185   262 142 11 26 1 420 

Celkem   805 192   262 142 11 26 1 438 

z toho počet žen  549 131   196 116 6 15 1 013 

z toho počet cizinců  32 5   16 1 5  59 

 
 
Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti 
Na EF JU je dlouhodobě uplatňována řada opatření, která byla realizována i v roce 2017. V následujícím 

textu je uveden jejich přehled:  

 úvodní soustředění studentů před zahájením akademického roku (adaptační/přípravné kurzy, 

během nichž mají studenti možnost seznámit se s fakultou a jejím fungováním, vedením 

fakulty, garantem studijního programu, ostatními studenty, studijními záležitostmi, 

podmínkami výuky cizích jazyků či s nabídkou mimoškolních aktivit);  

o fakulta pravidelně organizuje přípravný týden (týden před začátkem zimního semestru  

1. ročníku), kde se nastupující studenti seznamují s organizací fakulty, organizací 

studia, garanty studijních oborů, pedagogickými poradci, strukturou studijního plánu 

zvoleného oboru, organizací akademického roku, knihovnou.  

o úvodní soustředění prváků – setkání s garanty studijních oborů a pedagogickými 

poradci, přednáška „Jak zvládnout studium na VŠ“. 

 vstupní testy z anglického jazyka pro identifikaci a srovnání vstupní úrovně jazykových znalostí, 

včetně nabídky jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání pro studenty, kteří nesplní 

požadavky těchto vstupních testů; u následné výuky cizího jazyka pak rozdělení studentů do 

studijních skupin dle úrovně jejich znalostí; 

o vstupní test z anglického jazyka a s ním související nabídka kurzů anglického jazyka v 

rámci CŽV s cílem dosáhnout úrovně potřebné pro splnění vstupního testu. 

 vyrovnávací semináře na začátku i v průběhu studia (např. opakovací kurzy středoškolské 

matematiky, matematické semináře doplňující a rozšiřující znalosti vysokoškolské matematiky, 

semináře z programování); 

• Kurz středoškolské matematiky – studenti 1. ročníků absolvují v rámci přípravného týdne 

(před začátkem zimního semestru 1. ročníku). 

• Vyrovnávací matematický seminář (KMI/VMS) – předmět  v bloku C – doplňuje a rozšiřuje 

znalosti v předmětu Matematika. 

• Vyrovnávací seminář z programování (KMI/VSP) – stejná funkce jako VMS – určeno pro 

studenty bakalářského studijního oboru Ekonomická informatika. 

 důraz na didaktickou stránku výuky a porozumění obsahu vzdělávání a individuální přístup 

jednotlivých vyučujících k posluchačům se studijními problémy; 
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 fungující systém pedagogických poradců pro studenty jednotlivých studijních oborů, na JU  

je nabízeno pedagogické, psychologické poradenství a služby Centra podpory studentů  

se specifickými potřebami; 

 konzultace ve stanoveném čase, na základě domluvy i mimo konzultační hodiny; 

 zvyšování dostupnosti výukových materiálů, využívání LMS nástrojů (zejména Moodle) a dalších 

podpůrných prostředků usnadňujících a zefektivňujících samostudium; 

 zvyšování transparentnosti zkoušek (včasné zveřejňování hodnotících kritérií, vzorové příklady 

zápočtových a zkouškových testů apod.); 

 systematické uplatňování podpory studujících rodičů (sestavení individuálního studijního plánu 

rodiče); 

 možnost sestavení individuálního studijního plánu nebo úpravy harmonogramu studia; 

 přizpůsobení harmonogramu prvního semestru studia, kdy je podle Studijního a zkušebního 

řádu JU nutno získat 20 kreditů (poskytnutí více času na zvládnutí studijních povinností); 

 využívání zpětné vazby od studentů s využitím Studentského hodnocení výuky (SHV) 

a v oprávněných případech snaha o zlepšení výuky a její organizace 

 

Studijní neúspěšnost studentů EF JU v roce 2017 v 1. ročníku studia je uvedena v následující tabulce.  

 
Tab. 3.1 Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %) 

Fakulta  

Bakalářské  
studium 

Magisterské  
 studium 

Navazující 
magisterské studium 

Doktorské  
studium 

Celkem P K/D Celk. P K/D Celk. P K/D Celk. P K/D Celk. 

Ekonomická fakulta 
JU 

42,08 67,97 48,31       6,12 27,66 14,52 0 20,00 14,29 37,56 

Pozn.: Studijní neúspěšností se rozumí podíl počtu studií započatých v roce n a součtu neúspěšných studií této kohorty v roce n a n+1.  
P – prezenční forma, K/D – kombinovaná/distanční forma.  

 
 
Opatření pro omezení prodlužování studia 
Možnosti prodlužování studia jsou jasně specifikovány ve Studijním a zkušebním řádu JU. V rámci těchto 

možností je prioritou podpora úspěšného dokončení studia, byť v době delší, než je standardní doba 

studia, zejména s ohledem na specifika studentů kombinované formy studia studujících při zaměstnání 

apod. 

V zájmu omezení zbytečného prodlužování studia jsou studenti upozorňováni na poplatkovou 

povinnost v případě delšího studia, v souladu se zákonem o vysokých školách. Dále je především 

uplatňován individuální přístup ke studentům – možnost konzultací s vyučujícími jednotlivých předmětů 

není zpravidla omezena jen na konzultační hodiny. V případě specifické životní situace studenta je 

využíván rovněž institut přerušení studia. V rámci možností je ve zdůvodněných případech rovněž 

umožňováno prodloužení termínů pro splnění studijních povinností, pokud by striktní dodržení 

harmonogramu znamenalo zbytečné prodloužení studia o další rok. Rovněž studijní referentky osobním 

přístupem zaručují kvalitu řízení průběhu studia, zejména z hlediska dodržování Studijního a zkušebního 

řádu JU.  

 
 
Vlastní stipendijní programy 
V roce 2017 byl vydán nový kompletně přepracovaný Stipendijní řád JU. Na Jihočeské univerzitě jsou 

kromě standardních stipendií dle zákona o vysokých školách (prospěchové stipendium podle § 91 odst. 

2 písm. a) zákona, prémiové stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo 

další tvůrčí výsledky podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona, stipendium na podporu výzkumné, vývojové  

a inovační činnosti studentů podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona, sociální stipendium podle § 91 odst. 2 

písm. d) zákona, sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona, ubytovací stipendium podle § 91 odst.  
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2 písm. e) zákona, stipendium na podporu studia v zahraničí podle § 91 odst. 4 písm. a) zákona, 

stipendium na podporu studia v České republice podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona, základní 

stipendium pro studenty doktorských studijních programů podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona) 

vyplácena rovněž tato stipendia: 

 prémiové stipendium ve formě veřejného ocenění označovaného jako Cena rektora (za 

vynikající výsledky studentům magisterského studijního programu, kteří obhájili diplomovou 

práci s hodnocením „výborně“ a současně získali celkové hodnocení studia „absolvoval 

s vyznamenáním” a dosáhli vážený studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 1,20), Cena 

děkana (podle pravidel stanovených opatřením děkana č. 119/2017) nebo jiného ocenění podle 

rozhodnutí děkana nebo podle pravidel stanovených opatřením děkana 

  mimořádné stipendium (zpravidla v souvislosti s mimořádnou aktivitou studentů, reprezentací 

univerzity nebo fakulty na veřejnosti, podílením se na zajišťování akcí organizovaných 

univerzitou apod., podpora mezinárodních mobilit nad rámec běžných stipendijních programů, 

jako je Erasmus+ apod. Na EF JU byly takto podporovány výjezdy studentů na partnerské 

univerzity v USA a Austrálii); 

 stipendium pro studenty se specifickými potřebami za účelem vyrovnání studijních příležitostí; 

 stipendium na podporu rozvoje spolupráce s praxí. 

 
 
Poradenské služby pro studenty fakulty 
Standardní informační služby  poskytuje studijní oddělení a pedagogičtí poradci. Aktuální informace 

týkající se studia jsou zveřejňovány na elektronické nástěnce, využíván je rovněž systém hromadné 

mailové adresy.  

V letech 2015, 2016 a 2017 byla poskytována telefonická podpora na speciální lince pro uchazeče  

o studium.  Většina uchazečů byla obvolána a byly jim poskytnuty informace k průběhu přijímacího 

řízení.  

Na Ekonomické fakultě JU je již 10 let zřízeno Kariérní centrum, které poskytuje poradenské služby 

studentům v oblasti přípravy na přijímací pohovory, podpory rozvoje kompetencí pro vyšší 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce apod. 

 
 
Podpora studentů se specifickými potřebami 
Fakulta spolupracuje s Centrem pro studenty se specifickými potřebami (JU). Studenti mají možnost 

nahlásit své potřeby, specifika a problémy při zápisu do studia a od tohoto roku je mohou uvést v rámci 

elektronické přihlášky. Nově nastalé skutečnosti mohou hlásit na studijním oddělení kdykoliv v průběhu 

studia.  

 
 
Práce s mimořádně nadanými studenty a zájemci o studium 
Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity přiznává nadaným studentům ceny za celkové vynikající 

výsledky ve studiu a uděluje stipendia za mimořádné aktivity Dále je na fakultě podporováno zapojování 

mimořádně nadaných studentů do řešení fakultních výzkumných projektů. Každoročně se studenti 

zapojují do fakultní Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) a dalších celostátních studentských 

soutěžních přehlídek, kde je jim umožněno rovněž publikování jejich soutěžních prací.  V roce 2017 se 

SVOČ zúčastnilo 86 studentů. Kvalitní diplomové práce jsou přihlašovány do různých soutěží (např. 

Diplomka na stojáka). 

Dále je nabízena účast studentům magisterských a doktorských studijních programů k zapojení do 

grantových projektů v rámci Grantové agentury JU. Běžným způsobem práce s talentovanými studenty 

je jejich zapojování do probíhajících výzkumných projektů a do výzkumných týmů.  Studenti se rovněž 

účastní různých projektů s podniky a institucemi (výběr je realizován prostřednictvím pedagogů nebo 

karierního centra).   

Mimořádně nadaným studentům je rovněž poskytována možnost realizovat zahraniční studijní pobyty 

na partnerských evropských i mimo-evropských pracovištích, účastnit se domácích i zahraničních 

konferencí či realizovat odborné stáže v podnicích a institucích.  
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Soutěž SVOČ na Ekonomické fakultě JU   
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU. 

 
 
Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním 
Na EF JU je uplatňován systém zavedený na JU, kdy jsou studenti se socioekonomickým znevýhodněním 

podporováni formou sociálních a ubytovacích stipendií, pokud splňují daná kritéria a požádají o ně. 

K tomu jsou instruováni již na začátku svého studia. Dále po doložení adekvátních dokladů je situace 

těchto studentů zohledňována při případných žádostech o prominutí či snížení vyměřeného poplatku  

za delší studium. Formou mimořádných stipendií kompenzačního charakteru je podporována účast  

na exkurzích, pracovních stážích a finančně náročných kurzech, které se pojí s náklady na dopravu, 

ubytování apod. Při organizaci studia je kladen také důraz na včasnou tvorbu rozvrhu výuky, čímž  

je studentům umožněno včas a uvážlivě sladit povinnosti studijní s případnou potřebou přivýdělku 

během studia. Sociální aspekt mají rovněž služby poskytované studentům se specifickými potřebami 

(sociální poradenství, stipendium pro studenty se specifickými potřebami určené ke kompenzaci 

zvýšených nákladů souvisejících se studiem). 

 
 
Podpora rodičů mezi studenty 
Na EF JU je v souladu s nastaveným systémem podpory rodičů dle Opatření rektora R 246 studenty 

zejména využívána uznaná doba rodičovství ve spojení s přerušením studia a individuálním studijním 

plánem.  
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6 Absolventi 
 
V následující tabulce je uveden přehled o počtu absolventů v jednotlivých typech studia v roce 2017, 
které jsou na EF JU nabízeny.  
 
Tab. 4.1. Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií) – Ekonomická fakulta JU  

Skupiny akreditovaných  
studijních programů  KKOV 

Bakalářské  
studium 

Magisterské  
 studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 

studium 

Celkem P K/D P K/D P K/D P K/D 

přírodní vědy a nauky 11–18 3        3 

ekonomie 62,65 201 25   93 42 1 1 363 

Celkem   204 25   93 42 1 1 366 

z toho počet žen  158 21   70 34 1 1 285 

z toho počet cizinců  6    10 1   17 

 
 
Kontakt fakulty s absolventy 
Před čtyřmi lety zahájil činnost Klub absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU. Registrovaní absolventi, 

kterých bylo v roce 2017 více než 200, získávají čtvrtletně informace o novinkách na fakultě a také 

pozvánky na zajímavé přednášky a semináře.  

 

Spolupráce s absolventy je pro Ekonomickou fakultu JU stále významnější zpětnou vazbou pro 

posuzování užitečnosti získaných znalostí a kompetencí, ale také pro navazování kontaktů s pracovišti, 

na nichž absolventi nalezli uplatnění. Absolventi, kteří odcházejí do praxe, často následně fungují jako 

externí školitelé, pořádají na fakultách odborné semináře či workshopy nebo mají zvané přednášky, 

účastní se terénních exkurzí, fakultních výzkumných projektů, zprostředkovávají přenos informací  

a zkušeností mezi fakultou jako výzkumně vzdělávací institucí a praxí. Absolventi jsou rovněž zváni na 

pravidelné kulturní a společenské akce pořádané Jihočeskou univerzitou nebo Ekonomickou fakultou, 

jsou informováni o kurzech pořádaných v rámci celoživotního vzdělávání, přednáškách a dalších 

aktivitách, které by pro absolventy mohly být potenciálně zajímavé.  

 

Zpětná vazba od absolventů je využívána rovněž při zkvalitňování studijních oborů s cílem dosažení 

větší relevance jednotlivých oborů k požadavkům dané profese, resp. k dosažení lepšího uplatnění 

absolventů daného oboru na trhu práce. Ekonomická fakulta JU si uvědomuje důležitost spolupráce 

s absolventy, proto se snaží kontakt se svými bývalými studenty aktivně udržovat a zároveň i vytvářet 

prostor pro jejich sdružování. Zároveň se snaží, aby zakončení studia spojené se slavnostním předáním 

vysokoškolských diplomů bylo pro studenty celoživotním zážitkem. Slavnostní promoce jsou již několik 

let pořádány v atraktivním prostředí zámecké jízdárny v České Krumlově. V roce 2017 se v obřadní síni 

českobudějovické radnice uskutečnilo slavnostní předání diplomů prvním šesti absolventům společného 

česko-německo-francouzského studijního programu s názvem Regional and European Project 

Management, na kterém se za českou stranu podílí Ekonomická fakulta JU. Diplom s označením tří 

evropských univerzit si odnesli čtyři absolventi tohoto studijního programu z Francie a dva z Německa. 

 
 
Způsob zjišťování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 
absolventů 
Ekonomická fakulta JU systematicky sleduje a vyhodnocuje uplatnění svých absolventů na trhu práce,  

a to zejména s využitím statistik Ministerstva práce a sociálních věcí (statistiky absolventů škol  

a mladistvých v evidenci úřadů práce), statistických údajů Střediska vzdělávací politiky Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytovaných 

vysokým školám při stanovování rozpisu rozpočtu vysokých škol pro příslušný kalendářní rok. Jihočeská 

univerzita rovněž pravidelně sleduje speciální přílohy některých novin a časopisů, které zejména 
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v období podávání přihlášek na vysoké školy publikují oborová srovnání nezaměstnanosti absolventů 

vysokých škol.  

Ekonomická fakulta JU oslovila více než 1 200 svých absolventů s cílem zjistit, jaké pracovní pozice  

a v jakém sektoru absolventi v současné době zastávají a jakým způsobem k získání těchto pozic 

přispělo vzdělání na Ekonomické fakultě JU. 

Ekonomická fakulta JU disponuje již od roku 2012 Kariérním centrem, které je specializováno  
na systematické zvyšování uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Kariérní centrum poskytuje 
studentům a absolventům Ekonomické fakulty JU (a v případě zájmu i studentům ostatních fakult 
Jihočeské univerzity) poradenství v oblasti přijímacích pohovorů, tvorby životopisů a motivačních 
dopisů, pořádá přednášky a workshopy renomovaných odborníků z praxe, aktivně zajišťuje nabídku 
volných absolventských míst apod. 

 
 
Spolupráce s budoucími zaměstnavateli 
S cílem podpořit efektivní zařazování absolventů do praxe jsou pravidelně pořádány veletrhy pracovních 

příležitostí. K pravidelným akcím tohoto typu patří např. European Jobday, který pro své studenty  

i studenty z ostatních fakult Jihočeské univerzity pořádá Ekonomická fakulta JU.  

Partnerem veletrhu je EURES a Úřad práce České Budějovice. Tohoto veletrhu se pravidelně účastní 

zástupci významných zaměstnavatelů působících v České republice. Studenti tak mají jedinečnou 

příležitost zkontaktovat se s potenciálním zaměstnavatelem a získat pracovní nabídku v oboru nebo 

dlouhodobou stáž. Zájemci o práci v rámci Evropské unie mohou navštívit stánky zástupců zahraničních 

agentur práce a sítě EURES, která zprostředkovává pracovní příležitosti v jednotlivých evropských 

zemích. Součástí veletrhu bývá i celá řada doprovodných workshopů zaměřených například na tvorbu 

správného životopisu či úspěšné zvládání přijímacích pohovorů. V roce 2017 se již desátého ročníku 

tohoto pracovního veletrhu zúčastnilo celkem 16 vystavovatelů z řad významných firem a institucí  

a navštívilo jej více než 3 000 studentů Jihočeské univerzity.  

 

Ekonomická fakulta JU rovněž pořádá soutěže podnikatelských záměrů Invest Day, otevřené studentům 

všech fakult Jihočeské univerzity. Cílem soutěže je podpořit talentované studenty, otestovat jejich 

prezentační schopnosti a schopnost prodat svůj nápad investorům. 

 

 

První absolventi mezinárodního studijním programu typu joint degree Regionální a evropský projektový management.  
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU. 
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7 Zájem o studium 
 

Do studia na EF v akademickém roce 2017/2018 se přihlásilo celkem 1647 uchazečů.  Nejvíce uchazečů 

bakalářského stupně studia v obou formách studia se hlásilo do studijního oboru Obchodní podnikání  

tj. 370 uchazečů, dále pak do oboru Řízení a ekonomika podniku, do kterého se přihlásilo   

303 uchazečů a poté následoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku s 229 uchazeči.  Obdobné 

pořadí oborů dle počtu přihlášených zájemců bylo i u navazujícího magisterského studia  (Obchodní 

podnikání 170, Řízení a ekonomika podniku 164 a Účetnictví a finanční řízení podniku 154 uchazečů). 

Další charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce.    

 
Tab. 7.1 Zájem o studium – Ekonomická fakulta JU 

Skupiny 
akreditovaných 
studijních programů 

  

KKOV 
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přírodní vědy a nauky 11–18 19 19 16 14             

ekonomie 62,65 911 1 082 781 517     436 522 224 198 23 24 20 17 

Celkem   924 1 101 797 531     436 522 224 198 23 24 20 17 

 
 
Charakter a způsob zajišťování přijímací zkoušky 
Ekonomická fakulta JU zajišťuje přijímací řízení vlastními zdroji, služby externích dodavatelů nejsou 

v této oblasti využívány.  

Do bakalářských studijních oborů jsou při splnění stanovených požadavků přijímáni uchazeči bez 

přijímacích zkoušek. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě průměru ze středoškolského studia. 

Navíc mohou uchazeči získat body z testu studijních předpokladů NSZ nebo absolvovat test 

všeobecných studijních předpokladů na EF JU. Certifikát o složení NSZ (SCIO) dodávají uchazeči sami. 

Uchazeči mohou zároveň získat bonusové body za aktivity nad rámec studia (jazykové certifikáty, účast 

v mezinárodních soutěžích apod.). 

V rámci přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních oborů skládají uchazeči příjímací 

zkoušku z Ekonomie a druhého předmětu dle volby studijního oboru. Přijímací zkoušky se uskutečňují 

na počítačích s využitím systému IS Moodle. 

 
 
Spolupráce se středními školami při poskytování informací 
uchazečům o studium 
Fakulta zprostředkovává informace uchazečů kromě tradičních nástrojů propagace rovněž  

i prostřednictvím spolupráce se středními školami. Nabídka EF je standardně zprostředkovávána 

prostřednictví www stránek fakulty a univerzity, facebookovými kampaněmi a s využitím dalších médií.  

Vybraní pracovníci studijního oddělení každoročně navštěvují střední školy s cílem informovat  

o studijních oborech nabízených Ekonomickou fakultou. Se středními školami je komunikováno i při 

přípravě a uskutečňování Dne otevřených dveří.  

Ekonomická fakulta JU intenzivně spolupracuje na bázi fakultní školy s Obchodní akademií a Jazykovou 

školou s právem státní jazykové zkoušky v Písku. Základní koncept fakultní školy spočívá především  

v podpoře spolupráce studentů obou škol na realizaci společných projektů za současného rozvoje 

manažerských dovedností studentů Ekonomické fakulty či participaci na akcích, pořádaných oběma 

školami. Dále přináší spolupráce možnost podpory výuky odborných ekonomických předmětů  
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na fakultní střední škole ze strany jednotlivých pracovišť Ekonomické fakulty pro sdílení nejnovějších 

trendů v dané oblasti, čímž se otevírá možnost kontinuální systematické přípravy nových odborníků.  

Pro studenty posledních ročníků fakultní střední školy a studenty šesti vybraných obchodních akademií 

nabídla Ekonomická fakulta JU také v roce 2017 tradiční program s názvem „Jeden den studentem 

Ekonomické fakulty“, kde si mohou středoškoláci rámcově vyzkoušet studium na vysoké škole. Tímto 

programem prošlo v roce 2017 celkem 248 středoškoláků. 

 
 
 

 
 
Tradiční program s názvem „Jeden den studentem Ekonomické fakulty“, kde si mohou středoškoláci rámcově vyzkoušet 
studium na vysoké škole. 
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU. 
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8 Zaměstnanci 
 

Na EF JU pracovalo v roce 2017 celkem 125 pracovníků. Z toho bylo 92 akademických a vědeckých 

pracovníků a 33 ostatních  zaměstnanců. Další charakteristiky jsou uvedeny v následujících tabulkách.   

 

 
Tab. 8.1 Akademičtí, vědečtí a ostatní zaměstnanci JU (průměrné přepočtené počty) 

Součást JU  

Akademičtí pracovníci 

Vědečtí 
prac. 

Ostatní 
zaměst. 

Celkem 
zaměst. 

Celkem 
akad. 
prac. Profesoři Docenti 

Odbor. 
asist. Asist. Lektoři 

Pedag. 
prac. 
VaV  

Ekonomická 
fakulta JU 

71,778 1,217 14,372 50,189  6,000  3,705 35,060 110,543 

     z toho ženy 33,084 0,500 6,400 21,784  4,400  2,165 25,228 60,477 

 

 
Tab. 8.2 Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace 
(počty fyzických osob) – Ekonomická fakulta JU 

Rozsah úvazků 

Akademičtí pracovníci 

Vědečtí prac. 

Celkem 
z toho 

ženy 

Profesoři Docenti 

DrSc., CSc., 
Dr., Ph.D., 

Th.D. Ostatní 

Celk. ženy Celk. ženy Celk. ženy Celk. ženy Celk. ženy 

do 0,3     6  0 4 3         10 3 

0,31–0,5 2 1 2 1 8 1 3 3     15 6 

0,51–0,7     1 0 1 1 2 0     4 1 

0,71–1,0     11 6 38 16 11 7 3 2 63 31 

Více než 1,0                     0 0 

Celkem 2 1 20 7 51 21 16 10 3 2 92 41 

 

 
Tab. 8.3 Vedoucí pracovníci (fyzické osoby) 

Součást JU 
Rektor/ 

Děkan 
Prorektor/ 

Proděkan 
Akadem. 

senát 

Vědecká/ 
umělecká/ 

akademická 
rada 

Kvestor/ 
Tajemník 

Vedoucí 
katedry/ 

institutu/ 
výzkumn. 

pracoviště 

Ekonomická 
fakulta JU 

1 4 15 32 1 8 

     z toho ženy 0 1 2 10 0 3 

 

 
Tab. 8.4  Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (průměrné přepočtené počty) – Ekonomická fakulta JU 

Struktura pracovníků  Akademičtí pracovníci 

Celkem 4,250 

     v tom:     Slovensko 2,450 

                    ostatní státy EU 1,200 

                    ostatní státy mimo EU 0,600 

     ženy z celkového počtu (bez ohledu na státní občanství) 1,500 
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Kariéra a motivace akademických pracovníků 
Na Ekonomické fakultě jsou každoročně sledovány výkony akademických pracovníků kateder  

v oblasti pedagogické činnosti, vědy a výzkumu. Mezi sledované aktivity patří podání a řešení 

grantových projektů, publikace v časopisech s IF a v databázi WOS a SCOPUS, vedení závěrečných prací, 

rozsahy přímé výuky, zkoušení u SZZ apod. Na základě dosažených výsledků jsou stanovovány rozpočty 

jednotlivých kateder a poskytovány prostředky na osobní ohodnocení - viz Opatření děkana  

č. 106/2016. Fakulta využívá od roku 2017 pro sběr informací a jejich následné vyhodnocení univerzitní 

systém HAP (hodnocení akademických pracovníků). 

Nově byly v roce 2017 zavedeny hodnotící pohovory, kdy je vedoucími kateder (u vedoucích kateder 

děkanem) hodnocen stávající výkon akademických pracovníků v pedagogické a vědeckovýzkumné 

činnosti a nastavuje se cíl osobního rozvoje na další období. 

Přímé motivace zaměstnanců je pak dosahováno především prostřednictvím pohyblivé složky mzdy 

určované na základě výsledků výše uvedených evaluačních procesů.  

Podporovány jsou rovněž habilitace akademických pracovníků, a to např. prostřednictvím snížení 

výukové zátěže, finanční podporou tvorby publikací  (např. s podporou interní grantové soutěže). 

V následující tabulce jsou uvedeny počty jmenovaných docentů v roce 2017.  

 
 

Tab. 8.5 Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) – Ekonomická fakulta JU 

Struktura nově jmenovaných 

Počet 

Věkový průměr  
nově jmenovaných 

Na JU Kmenoví 
zeměstnanci JU 

jmenovaní na 
jiné VŠ Celkem 

z toho kmenoví 
zaměstnanci JU 

Profesoři jmenovaní v roce 2017 0 0 0 0 

     z toho ženy 0 0 0 0 

Docenti jmenovaní v roce 2017 2 1 1 48 

     z toho ženy 2 1 0 48 

 
 
Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků 
Rozvoj pracovníků na EF byl v roce 2017 podporován zejména prostřednictvím řešení celouniverzitního 

projektu „Rozvoj JU-ESF“ (OP VVV), jehož významnou součástí je také klíčová aktivita zaměřená  

na rozvoj pedagogických kompetencí. Spuštěny byly první moduly kurzu pedagogických kompetencí 

(Teaching Skills in English a Tvorba a správa e-learningových kurzů). Kurz sestává z výukových modulů  

a bloků, flexibilně volitelných a kombinovatelných tak, aby bylo možné jeho stavbu maximálně 

přizpůsobit individuálním potřebám účastníků. Každý účastník absolvuje ty moduly a bloky, které 

odpovídají jeho vzdělávacím potřebám z hlediska identifikovaných rezerv v oblasti vlastních 

pedagogických kompetencí a z hlediska uplatnitelnosti získaných praktických znalostí a dovedností  

ve vlastní výuce. Organizačním garantem kurzu je Útvar pro celoživotní vzdělávání Rektorátu JU,  

za obsahovou stránku a kvalitu vzdělávacích aktivit odpovídá prorektor, do jehož gesce spadá oblast 

celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě. 

 
Přímo na EF mohou pracovníci využít nabídku kurzů pro zaměstnance (Lektorské dovednosti 
vysokoškolského učitele, Úvod do metodologie vědy). Příprava a zdokonalování jazykových kompetencí 
je podporováno dle Opatření děkana č. 82/2015.  Využívány jsou rovněž jazykové kurzy pořádané 
Centrem celoživotního vzdělávání JU.  
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Genderová rovnost 
Mezi hlavní hodnoty Jihočeské univerzity, které jsou zakotveny v „Deklaraci společensky odpovědného 

chování Jihočeské univerzity“ (opatření R 337), patří důraz na rovné studijní a pracovní příležitosti 

studentů a pracovníků Jihočeské univerzity, důraz na rovné zacházení všech uchazečů o studium, 

studentů, pracovníků i spolupracujících subjektů bez ohledu na jejich pohlaví, věk, národnost nebo 

sociální původ, rasu, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické názory či kulturní odlišnosti.  

 

Jihočeská univerzita nemá dosud vypracován plán genderové rovnosti. Změnu by měl přinést projekt OP 

VVV „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“, jehož cílem je získání ocenění HR Award, udělované Evropskou 

komisí. V rámci tohoto projektu bude vypracována celouniverzitní strategie řízení lidských zdrojů,  

a to včetně plánu dosažení genderové rovnosti. Projekt bude realizován v období 01/2018 až 12/2022.  

Jihočeská univerzita se snaží o vytvoření flexibilního a vstřícného prostředí pro zaměstnance. Cílem  

je umožnit všem zaměstnancům sladit svůj profesní i soukromý život. Vychází vstříc těhotným ženám  

a rodičům malých dětí tím, že jim umožňuje práci na částečný úvazek, na dohodu i homeworking  

(opatření R 186).  

Součástí kampusu Jihočeské univerzity je i Předškolní zařízení JU – Dětská skupina Kvítek. V prostorách 

Ekonomické fakulty JU je pak k dispozici dětský koutek, který mohou využít nejen zaměstnanci,  

ale i studenti.  
 
 
Problematika sexuálního a genderově podmíněného 
obtěžování 
Na Jihočeské univerzitě problematika sexuálního a genderově podmíněného obtěžování nebyla v roce 

2017 upravena žádným konkrétním vnitřním předpisem, který by se zabýval pouze touto 

problematikou. Univerzita nicméně v roce 2017 připravila vše potřebné, aby mohlo být na začátku roku 

2018 vydáno obecněji pojaté „Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na 

pracovišti“ (opatření R 374). Tento dokument definuje termíny mobbing, bossing a sexuální obtěžování 

na pracovišti. Další změny v této oblasti lze očekávat od implementace projektu OP VVV „Rozvoj JU – 

Kapacity pro VaV“ (2018–2022), jehož cílem je získání ocenění HR Award.  

V současné době se mohou zaměstnanci i studenti obrátit na Etickou komisi JU, která se problematikou 

sexuálního a genderově podmíněného obtěžování zabývá a konkrétní případy řeší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setkání zaměstnanců 2017.  
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU 
 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2016/r_337_spolecensky_odpovedne_chovani_ju.pdf/view
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2016/r_337_spolecensky_odpovedne_chovani_ju.pdf/view
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2018/r_374_obtezovani.pdf/view
http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2018/r_374_obtezovani.pdf/view
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9 Internacionalizace 
 
Ekonomická fakulta spolupracuje s více jak 60 partnerskými zahraničními univerzitami (v Evropě, USA  
a Austrálii), je aktivně zapojena do projektů mobilit Erasmus+ a CEEPUS, v jejichž rámci probíhá úspěšně 
výměna studentů i akademických pracovníků. EF JU podporuje účast studentů na zahraničních 
mobilitách zejména poskytováním stipendií (z uvedených programů, rozvojového projektu zaměřeného 
na internacionalizaci a z fakultního stipendijního fondu) na částečné krytí nákladů daných mobilit.  
Na partnerských univerzitách mohou studenti studovat zejména ekonomicky zaměřené předměty,  
což je v souladu s jejich studijními plány. Jejich úspěšné studium a všechny udělené kredity jsou jim 
následně po návratu uznány. V roce 2017 bylo do zahraničí vysláno na více než 4 týdny 35 studentů EF. 
Naopak EF přijala na více než 4 týdny 86 studentů. Mobilita absolventů v % je uvedena v tabulce 9.1.  
 
 
Tab. 9.1 Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) – Ekonomická fakulta JU 

 

Bakalářské 
studium 

Magisterské 
studium 

Navazující 
magisterské 

studium 
Doktorské 

studium Celkem 

Podíl absolventů, kteří během 
svého studia vyjeli na 
zahraniční pobyt v délce 
alespoň 14 dní  

2,18%  17,04% 0,00% 7,65% 

Podíl absolventů doktorského 
studia, u nichž délka 
zahraničního pobytu dosáhla 
alespoň 1 měsíc (tj. 30 dní)  

      0,00% 0,00% 

 
V roce 2017 se v červnu a červenci už posedmé uskutečnila na Ekonomické fakultě letní škola  
pro australské studenty z Victoria University v Melbourne, při které poznávají nejen obchodní,  
ale i kulturní prostředí a rozdíly mezi Austrálií a Evropu. Při letní škole s názvem European Culture and 
Business Environment je pro účastníky realizována výuka v podobě řady přednášek a exkurzí po Česku  
i do zahraničí. Letní školy se zúčastnilo 26 studentů.  
 
 
Na EF byl v roce 2017 nabízen ve všech stupních studia alespoň jeden studijní program v AJ.  
Na bakalářském stupni se jedná o studijní obor Economic Informatics. Na navazujících stupni to byl 
obor Commerce and Entrepreneurship  a joint degree studijní program Regional and European Project 
Management. 
V roce 2017 poprvé začali studenti studovat anglickou mutaci doktorského studijního programu  
s názvem Management and Business Economics (přijati byli 4 studenti).   
 
 

 
Letní škola 2017.  
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU 
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10 Výzkumná a vývojová tvůrčí činnost  
 
V roce 2017 se v oblasti výzkumné a vývojové tvůrčí činnosti se Ekonomická fakulta zaměřovala  
na aktualizaci a zpřesňování výzkumných témat  jednotlivých kateder, podporu výstupu prostřednictvím 
nově zavedené interní grantové soutěže EF, změnu habilitačních kritérií. Kromě uvedeného bylo 
zorganizováno několik vědeckých konferencí jako například Inproforum 2017, Naše společná 
přítomnost 2017. Dále byla zorganizována profesní konference TourConf 2017 a semináře Budějovické 
ekonomické dny a Kvalitativní metody III.  
Výsledky roku 2017 v oblasti výzkumné a vývojové tvůrčí činnosti jsou dány publikační strategií EF  
a jejím vývojem. Tyto změny ukazují směřování ke kvalitě. Počet IF publikací zůstává po dobu 5-ti let na 
úrovni kolem 20, prakticky stejný počet (18,9) vykazujeme i za rok 2017.  Co se však změnilo je jejich 
portfolio – směřuje ke Q1 a Q2 publikacím (viz tabulka).  

 
Tab. 10.1 Přehled TOP publikací za Ekonomickou fakultu za rok 2017 (Zdroj: OBD, WOS, Scopus)  

 
 

Pořadí 
Typ 

publikace 
Publikace 

Kvartil IF/ Nakladatelství / 
Databáze 

1 Jimp VÁVRA, J., LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ, Z. 
Local perception of floods in the Czech Republic and recent 
changes in state flood management strategies. Journal of Flood 
Risk Management, 2017, roč. 10, č. 2, s. 238-252. ISSN 1753- 
318X. 

Q1 v Water Resources 
WOS 

2 Jimp MYLLYMAKI, M., MRKVIČKA, T., GRABARNIK, P., SEIJO, H., HAHN, U. 
Global envelope tests for spatial processes. Journal of the Royal 
Statistical Society – Series B: Statistical Methodology, 2017, roč. 
79, č. 2, s. 381-404. 

Q1 v Statistics & Probability 
WOS 

3 Jimp GOGATISHVILI, A., KŘEPELA, M., PICK, L., SOUDSKÝ, F. Embeddings 
of Lorentz-type spaces involving weighted integral means. Journal 
of Functional Analysis, 2017, roč. 273, č. 9, s. 2939-2980. 

Q1 v Mathematics 
WOS 

4 Jimp DUŽÍ, B., VIKHROV, D., KELMAN, I., STOJANOV, R., JURICKA, D. 
Household measures for river flood risk reduction in the Czech 
Republic. Journal of Flood Risk Management, 2017, roč. 10, č. 2, s. 
253-266. 

Q1 v Water Resources 
WOS 

5 Jimp MRKVIČKA, T., SOUBEYRAND, S. On parameter estimation for 
doubly inhomogeneous cluster point processes. Spatial Statistics, 
2017, roč. 2017, č. 20, s. 191-205. 

Q2 Statistics & Probability 
WOS 

6 c CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M., VÁVRA, J. Bioeconomy as a New 
Perspective for Solving Climate Change? In Westra, Gray, 
Gottwald, The Role of Integrity in the Governance of the 
Commons: Governance, Ecology, Law, Ethics. Heidelberg: Springer 
International Publishing, 2017, s. 155-166. ISBN 978-3-319-54391-
8. 

Springer International 
Publishing 

7 B DRÁBKOVÁ, Z. Kreativní účetnictví a účetní podvody- Řízení rizika 
účetních chyb a podvodů. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, 152 
s. ISBN 978-80-7552-791-2. 

Wolters Kluwer ČR 

8 B SVOBODA, J., LOSOSOVÁ, J., ZDENĚK, R. Zemědělské dotace v 
Evropské unii. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2017, 124 s. ISBN 
978-80-7552-919-0. 

Wolters Kluwer ČR 

9 Jimp LOSOSOVÁ, J., ZDENĚK, R., KOPTA, D. Development of the main 
production and economic indicators of Czech farms. Custos e 
Agronegocio, 2017, roč. 13, č. 2, s. 88-109. 

Q4 v Economics/Business 
WOS 

10 Jsc KOVÁŘOVÁ, K., NÁDENÍK, M., PÍCHA, K. The Czech Republic sugar 
market development in the context of the phasing out of sugar 
quota. DETUROPE - Central European Journal of Regional 
Development and Tourism, 2017, roč. 9, č. 2, s. 110-117. 

Scopus 
DETUROPE - Central 

European Journal of Regional 
Development and Tourism  

 

11 Jsc VRCHOTA, J., ŘEHOŘ, P. Influence of strategies to determine the 
significance of the crisis by the managers of small and medium-
sized enterprises. Serbian Journal of Management, 2017, roč. 12, č. 
1, s. 53-63. 

Scopus 
Serbian Journal of 

Management 
SJR2016 = 0,192, 104/194 

Q3 

12 Jsc KRÁSNICKÁ, M., VOJTKO, V., STRNAD, Z., HRUBÝ, R. Simulation of 
insolvency proceedings year II – Evidence of the long term effect 
on cognitive learning. Acta Universitatis Agriculturae et 
Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 6, s. 1979-
1985. 

Scopus 
Acta Universitatis 

Agriculturae et Silviculturae 
Mendelianae Brunensis 

SJR2016 = 0,257, 113/163 
Q3 
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Počet článků publikovaných ve světové databázi se více než zdvojnásobil a v posledním hodnoceném 
období vzrostl počet kapitol a odborných knih v porovnání s předcházejícím obdobím z 16,6 na 25,6. 
Důkazem, že došlo k poměrně velké proměně směrem ke kvalitě, je počet článků v recenzovaných, 
většinou českých časopisech. Ten poklesl více než trojnásobně ze 199 na 64. Pro zajištění kvalitní 
vědecké budoucnosti EF je důležité přesouvat publikace do vyšších kategorií, i na úkor absolutního 
počtu, konkrétně jde o posuny v samotné databázi SCOPUS do Q1 a Q2 a následně do oborových IF 
časopisů (viz tabulka). 
 

 
Tab. 10.2  Vývoj publikační aktivity EF JU v letech 2012 - 2016 

   

Hodnocení 2012 Hodnocení 2013 Hodnocení 2014 Hodnocení 2015 Hodnocení 2016 

(07-11) (08-12) (09-13)  (10-14)  (11-15)  

 

Typ výstupu Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body 

I.
 P

ilí
ř 

Jimp 
Článek v impaktovaném 
časopise 

19,297 666,403 19,263 716,407 21,742 789,154 23,938 817,233 19,820 686,566 

Js 

Článek v časopise ve sv. 
databázi 27,237 323,26 33,482 394,702 45,436 604,603 52,123 786,224 

59,780 811,133 

(SCOPUS, ERIH) 2,000 11,177 

Jrec 
Článek v rec. časopise 

198,706 1649,85 188,13 1 528,41 160,134 1320,63 113,665 753,518 63,960 415,295 
(seznam periodik) 

B, C Odborná kniha, kapitola 29,675 1042,21 24,035 849,866 15,32 580,325 16,653 425,558 25,620 419,519 

D 
Článek ve sborníku 
databáze WOS 

17,2 144,7 23,2 171,9 48,576 219,514 61,422 211,380 62,570 166,369 

II
I.

 P
ilí

ř 
 

S, N, 
R 

Metodika, software, spec. 
mapa 

10,3 241,246 

20,067 531,557* 17,9 565,376 - 436,838 - 359,275 
F Užitný a průmyslový vzor 8,767 157,678 

P Patent 1 117,267 

Sml Smluvní výzkum - 0 - 0 - 16,587 - 0 2 1,22 

II. Pilíř (body za výsledky excelence) - - - 465,868 - 466,321 - 419,689 - 377,72 

Bodové hodnocení celkem 312,14 4342,6 308,13 4658,68 309,108 4562,54 267,801 3850,440 235,750 3248,273 

 

 
Pro podporu této strategie byla v roce 2017 vyhlášena vnitřní grantová soutěž IGS, do které bylo po 
opravách nakonec vybráno 28 projektů, z toho dva pro post-doktorandy. Soutěž je dvouletá a jedná se 
pouze o publikační granty pokrývající prakticky všechny akademické pracovníky a velkou část 
doktorandů EF.   
Témata studií byla zvolena většinou tak, aby odpovídala zaměření výzkumných témat kateder a týmů. 
Výzkumná témata byla také v roce 2017 aktualizována a jsou jako určitá vizitka zaměření EF 
prezentována v AJ.   Pozitivním efektem vyhlášené IGS byla přirozená spolupráce kateder a sestavení 
mezinárodních týmů u více jak poloviny podaných grantů.   
V roce 2017 byla rovněž zintenzivněna činnost při podávání grantových projektů. Přehled podaných 
projektů je uveden v následující tabulce.   
 

 
Tab. 10.3  Podané projekty za EF JU v roce 2017 

Projekt Název 

HORIZON 2017 CO2LOOP (Systemic services in recycling Co2-emission streams) 

HORIZON 2017 PRoBBE  

HORIZON 2017 INNORURAL (Rural Renaissance - Fostering innovation and business) 

HORIZON 2017 COBUMORA (Competitive Business Models for Rural Areas) 

GA ČR 2017 Koncept řízení rizika účetních chyb a podvodů pro rozhodování na základě účetních výkazů 

GA ČR 2017 Modely stochastické optimalizace se strukturální závislostí a závislými daty 

GA ČR 2017 Rozpočtové chování územních samosprávných celků: identifikace klíčových proměnných 

GA ČR 2017 Projevy rurální gentrifikace v České republice 

GA ČR 2017 Systémy certifikace účetních v ČR 

GA ČR 2017 Modely produkční funkce v kontextu Průmyslu 4.0 

GA ČR 2017 Analýza proudů dat pomocí grafového přístupu 

TA ČR ÉTA Systém kurzové prevence 

http://www.ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/granty/igs/interni-grantova-soutez
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VISEGRAD FUND   Management on Finance by University Students 

VISEGRAD FUND   New Approaches in University Accounting Education Process 

NAZV 2017 ZEME Energetický mix v etapových rozvojových strategiích venkova 

GA JU Stress management v MSP 

 
 
Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací 
Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti je na Ekonomické fakultě JU dlouhodobě uskutečňováno 

především účastí studentů všech stupňů studia na tvůrčích činnostech realizovaných na fakultě. Toho je 

dosahováno zejména prostřednictvím témat bakalářských, magisterských a doktorských prací, která 

odráží aktuálně řešené výzkumné úkoly jednotlivých kateder, přímou účastí studentů v řešitelských 

týmech fakultních vědeckých projektů včetně projektů mezinárodních či realizací speciálních výběrových 

seminářů pro mimořádně nadané studenty. Propojení mezi výukou a výzkumem je podpořeno také 

pravidelným vysíláním studentů, zejména doktorského a magisterského stupně studia, na mezinárodní 

vědecké konference či odborné stáže na zahraniční vědecká pracoviště, podporou jejich publikační 

aktivity, přímým zapojením studentů doktorského studia do výuky studentů nižších stupňů studia.  

Spojení vzdělávací a tvůrčí činnosti je dále v magisterských a doktorských programech podpořeno 

prostřednictvím interní Grantové agentury JU, která financuje výhradně projekty se zapojením studentů 

těchto stupňů studia. V roce 2017 bylo takto zapojeno 33 studentů EF.  

Ekonomická fakulta JU  má od roku 2017 vlastní interní grantovou agenturu, která dále rozšiřuje 

možnosti propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti.  

K podpoře zapojení studentů do tvůrčí činnosti je využívána také řada dalších motivačních nástrojů 

(např. prémiová a mimořádná stipendia, Cena děkana, institut pomocných vědeckých sil apod.).  

Rovněž zapojení řešitelů široké škály vědeckých projektů do výuky je přínosem pro propojení tvůrčí a 

vzdělávací činnosti. Naprostá většina vyučujících jsou rovněž aktivní vědečtí pracovníci, kteří během 

výuky přímo přinášejí nejnovější výsledky výzkumu studentům všech stupňů studia.  

 
 
Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 
Studenti se každoročně zapojují do soutěže SVOČ. Ta byla pro rok 2017 vyhlášena sdělením děkana  
73/2017 v souladu s harmonogramem akademického roku 2016/2017. Soutěž byla rozdělena do 
několika odborných sekcí: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii, Finance, účetnictví a daně, 
Regiony z různých pohledů a perspektiv, Marketing, obchod a cestovní ruch, Marketing, obchod 
(specializační projekty) a Ekonomika. Poslední sekce, Řízení a ekonomika podniku (DSP), byla určena 
výhradně pro studenty doktorského studijního programu a byla nesoutěžní. Na soutěži SVOČ 2017 
prezentovalo své příspěvky celkem 59 soutěžících studentů a 2 studentky DSP v rámci nesoutěžní 
sekce. Všechny vítězné práce jsou aktivně přihlašovány do celostátních soutěží - konkrétně Academia. 
Soutěží jsou podporovány zejména vědecké, odborné a prezentační dovednosti studentů. 
 
Ekonomická fakulta JU zapojuje studenty navazujícího magisterského studia do řešení projektů 
specifického výzkumu v rámci grantové agentury GAJU. V roce 2017 bylo takto zapojeno 33 studentů 
NMgr. studia do 3 týmových projektů GAJU. 

 
 
Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 
V roce 2017 získala Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích účelové finanční 
prostředky na výzkum, vývoj a inovace v celkové výši 11 639 tis. Kč, z toho 9 518 tis. Kč (tj. 81,78 %) 
tvořily provozní prostředky a 2 121 tis. Kč (tj. 18,22 %) prostředky na projektech GAJU (pro srovnání  
v roce 2016 získala Ekonomická fakulta celkem 12 891 tis. Kč, z toho 10 933 tis. Kč tvořily provozní 
prostředky a 1 957 tis. Kč prostředky na projektech GAJU). Dále EF získala dva projekty Interreg, 
přičemž projekt Česko Rakouský (ATCZ16) pro rok 2017 dosáhl objemu 1 691 tis. Kč a Česko Bavorský 
(CZ-BY192) 191 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů v oblasti VaV bylo 252 tis. Kč ze spoluřešitelského 
projektu GAČR. 
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Podpora studentů doktorských studijních programů a 
pracovníků na post- -doktorandských pozicích 
Ekonomická fakulta podporuje začínající vědce jejich začleňováním do řešení specifických výzkumů 
GAJU, a to jak do týmových, kde jsou členy řešitelského týmu se svými školiteli a ostatními 
akademickými pracovníky, tak i do individuálních, kde se mohou sami ucházet o získání svého grantu  
v rámci řešení svých disertačních prací. Seznam řešených projektů v roce 2017: 
• GA JU 053/2016/S (2016-2018) - Inovační management a konkurenceschopnost. 
• GA JU 111/2017/S (2017-2019) - Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví 

a daní. 
• GA JU 074/2017/S (2017-2019) - Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy 

Evropské komise Smart Region. 
• GA JU 075/2017/S (2017-2018) - Rizika posuzování finančního zdraví podniku v oblasti dopravy 

z pohledu účetnictví jako základního informačního zdroje. 
 
V rámci interní grantové soutěže (IGS) byly v roce 2017 podpořeny i dva postdoktorské projekty: 
• IGS03P1 (2017-2019) - Městské potravinové strategie a udržitelnost: potenciál a limity. 
• IGS07P1 (2017-2019) - Prostory funkcí s normou invariantní vůči přerovnání a jejich aplikace. 
V rámci interní formy studia DSP na EF je povinný požadavek zahraniční stáže,  pro vybrané studenty 
jsou otevřeny programy v USA (University of Missouri, Savannah State University).  

 

 
Guvernér státu Missouri ocenil spolupráci s Jihočeskou univerzitou. 
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU 

 
Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních 
programů 
Ekonomická fakulta JU aktivně spolupracuje s řadou významných společností a nadnárodních koncernů, 

jejichž odborníci na oblast řízení lidských zdrojů se pravidelně vyjadřují k požadavkům na strukturu 

profesního profilu absolventů akreditovaných studijních programů, které fakulta nabízí. Odborníci  

z praxe se podílí také na výuce. V roce 2017 to bylo 39 odborníků z aplikační sféry (viz následující 

tabulka). 

 
Tab. 10.2 Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních programech (počty) 

Fakulta JU 

Osoby mající pracovně právní vztah  
s JU nebo její součástí 

Osoby nemající pracovně právní vztah s JU 
nebo její součástí 

Počet osob 
podílejících 
se na výuce 

Počet osob 
podílejících  

se na vedení 
závěrečné 

práce 

Počet osob 
podílejících 
se na praxi 

Počet osob 
podílejících 
se na výuce 

Počet osob 
podílejících se 

na vedení 
závěrečné 

práce 

Počet osob 
podílejících se 

na praxi 

Ekonomická fakulta JU 2 1 0 37 0 24 

     z toho ženy 0 0 0 0 0 10 

Pozn.: Do tabulky jsou zahrnuti odborníci z aplikační sféry podílející se alespoň z jedné třetiny časového rozvrhu na výuce alespoň jednoho 
kurzu nebo jsou vedoucími závěrečné práce studenta. Pokud je daný pracovník kmenovým zaměstnancem JU/fakulty, má minimálně stejně 
velký úvazek i mimo JU/fakultu. 



 

 26 

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací a 
jejich komercionalizaci 
Ekonomická fakulta JU každoročně vypisuje studentské inovační projekty s podporou subjektů aplikační 

sféry na vybraná specializovaná témata. V rámci Budějovických ekonomických dnů jsou diskutována 

praktická témata podnikání a sociálních, environmentálních a etických dopadů podnikání.  

Strategie přenosu poznatků do praxe, uplatňovaná ze strany Ekonomické fakulty JU, vychází  

ze společné strategie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Přenos poznatků je realizován 

prostřednictvím Kanceláře transferu technologií JU. 

V roce 2017 byly řešeny následující projekty smluvního výzkumu (viz tabulka). 

 

  
 

Tab. 10.3 Přehled o řešených projektech smluvního výzkumu za EF v roce 2017 

Podnik Název a popis projektu  

VOLF  
kancelářské potřeby s.r.o.  

Optimalizace skladových procesů pro zvýšení efektivity skladových operací  
Nalezení inovativního řešení pro optimální nastavení logistických procesů a logistických nákladů 
spojených se skladováním zboží a expedicí objednávek. (číslo IFIS 1217300431)  

PCO  
Implementace logistické technologie Kanban pro řízení materiálových toků ve výrobní divizi  
Nastavení systému interní logistiky pro výrobu automobilových dílů. (číslo IFIS 1217300417)  

Houfek, a.s.  

Koncepce marketingové komunikace a exportní strategie  
Prozkoumání trendů a identifikace příležitosti v oblasti průběžných obráběcích center především 
pro velkokapacitní výrobu dřevěných dveří, a to nejen v ČR, ale i na vybraných zahraničních trzích 

(Polsko, Německo) a odhad prodejů těchto obráběcích center v horizontu 5 - 10 let a 
doporučení dalšího postupu.  (číslo IFIS 1213000327)  

Českobudějovicko –
Hlubocko, z.s.  

Marketingová kampaň pro řízení, propagaci a rozvoj destinace  
Prozkoumat a zmapovat, kdo do vybraných destinací přijíždí, z jakých důvodů, jak se tam chová 
a kolik utratí peněz.   
(číslo IFIS 1217000024)  

 
 
Horizontální mobilita studentů a akademických pracovníků a 
jejich vzdělávání 
Ekonomická fakulta JU podporuje podnikavost svých studentů. Na sebe navazující semestrální kurzy  
Firma 1, 2 a 3 slouží pro vyzkoušení si základních principů podnikání v praxi a následnou realizaci 
vlastního podnikatelského nápadu. Na základě tohoto třísemestrálního kurzu založilo už při studiu svůj 
podnik několik studentů. V soutěži Invest Day, kterou fakulta organizovala i v roce 2017 pro všechny 
studenty Jihočeské univerzity, pak studenti mohli od reálných investorů získat i kapitál pro rozjezd 
svého podnikání. 
V řadě studijních programů jsou realizovány povinné praxe (viz tabulka). 
 
 
 
Tab. 10.4 Studijní programy/obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 
1 měsíce (počty) 

Fakulta JU 
Počty studijních  
programů/oborů 

Počty  
aktivních studií 

Ekonomická fakulta JU 7 976 

Pozn.: Povinnou praxí se rozumí taková, která je součástí akreditace daného studijního programu/oboru, přičemž se může jednat o součást 
některého z předmětů či o samostatný předmět. Jedná se o odborné profesní praxe. Doba trvání jednotlivých povinných praxí mohla být  
i kratší, ale v součtu musela dosahovat alespoň 1 měsíce. 
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11 Zajišťování kvality  

 
V roce 2017 byl na JU a rovněž i na EF zaveden v souladu s novelou vysokoškolského zákona systém 

hodnocení kvality. Základní popis systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí  

a s nimi souvisejících činností, jeho jednotlivých procesů, orgánů a dalších relevantních aktérů na úrovni 

univerzity i jejích jednotlivých součástí obsahují Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí  

a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pravomoci a odpovědnosti za kvalitu vzdělávací 

činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností dále rozpracovávají organizační řád JU, rektorátu 

JU a jednotlivých fakult a příslušná opatření, nařízení či metodiky vydávané na celouniverzitní úrovni 

formou opatření rektora, prorektora či kvestora, na úrovni fakult pak děkana, proděkana či tajemníka. 

Všechny uvedené předpisy dohromady tvořit funkční celek, který je podrobován pravidelnému 

přezkoumávání na úrovni jednotlivých fakult i na úrovni celouniverzitní. 

JU svým statutem zřídila Radu pro vnitřní hodnocení, která posuzuje akreditační záměry studijních 

programů, resp. celé návrhy akreditačních materiálů, vyjadřuje se k jejich kvalitě stejně jako ke kvalitě 

uskutečňovaných studijních programů, včetně programů celoživotního vzdělávání, ke kvalitě tvůrčí 

činnosti fakult a ke kvalitě souvisejících činností. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává podklady pro 

sebehodnotící zprávu univerzity, resp. zprávu jako takovou. 

Za EF fakultu byly v roce 2017 vypracovány sebehodnotící zprávy za jednotlivé studijní obory a rovněž  

i za tvůrčí činnost fakulty jako celku. Na fakultě začala fungovat rada programů a rovněž i rady 

jednotlivých programů.  

Probíhají pravidelná studentská hodnocení výuky po jednotlivých semestrech  

v celouniverzitním systému SHV.  Jsou realizována také pravidelná anonymní dotazníková šetření  

ke zjištění spokojenosti a naplnění očekávání studentů EF v prezenčním i kombinovaném studiu.  

Jsou pravidelně každoročně zjišťovány a zveřejňovány výkony v oblasti pedagogiky  

a VaV v souladu s Opatřením děkana 106/2016. K  tomuto účelu je od roku 2017 využíván  

i celouniverzitní systém HAP (hodnocení akademických pracovníků). S jednotlivými pedagogy probíhají 

od sledovaného roku hodnotící pohovory (zde je vyhodnocena dosavadní činnost a nastaven 

individuální plán dalšího rozvoje).  

Vedoucí kateder vypracovávají v souladu s jejich náplní práce plány rozvoje jednotlivých kateder.  

 



 

 28 

12 Národní a mezinárodní excelence 
 
V roce 2017 byla publikována nová statistická metoda tzv. globální obálky, kterou vyvinul doc. RNDr.  

Tomáš Mrkvička, Ph.D. z EF JU společně s dalšími kolegy z Finska, Dánska a Ruska. Metoda byla 

zveřejněna v neuznávanějším statistickém časopise ve světě Royal Statistical Society (viz citace).  

Myllymaki M., Mrkvička T., Seijo H., Grabarnik P., Hahn U. (2017). Global envelope tests for spatial processes, 
JRSS Series B 79(2), 381-404. (Publikace IF, Q1) 
 

Od roku 2015 zajišťuje Ekonomická fakulta spolu s Université Bretagne-Sud (UBS), Francie  

Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ), Německo joint degree studijní program s názvem Regional 

and European Project Management. V roce 2017 studovalo obor 24 studentů.   Studenti absolvují 

studium v multikulturním mnohojazyčném prostředí v rámci kurzů zabezpečovaných třemi různými 

univerzitami ze západní a střední Evropy. Základem a specifikou výuky v rámci tohoto studijního 

programu je mezinárodní týmová práce ve skupinách složených ze studentů z různých zemí, s odlišným 

mateřským jazykem a odlišnou kulturou. Studijní program je složen převážně z předmětů, které jsou na 

zapojených univerzitách již zavedeny a vyučovány v existujících studijních programech probíhajících v 

národním prostředí a jsou dostatečně odborně zabezpečeny. Každý z partnerů zajišťuje jeden předmět 

státní závěrečné zkoušky, přičemž státní závěrečné zkoušky z předmětů garantovaných UBS a WHZ 

probíhají písemnou formou, třetí předmět probíhá ústně v souladu se zvyklostmi Ekonomické fakulty JU. 

UBS a WHZ sestavují písemné zadání svého předmětu státní závěrečné zkoušky a zajišťují jeho 

ohodnocení v zahraničí. Obdobně se partneři podílejí na vedení diplomových prací. Obhajoba diplomové 

práce se uskuteční na konci čtvrtého semestru studia, po absolvování pracovní stáže. Diplomovou práci 

student zpracovává v anglickém, českém, francouzském nebo německém jazyce.  

 

Z hlediska projektů zaměřených na vývoj nových aplikací v oblasti inovací realizuje Ekonomická fakulta 

JU od roku 2017 projekt INTERREG ATCZ16 „Service Innovation Processes for Small and Medium sized 

Enterprises“ ve spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, Business Upper Austria – OÖ 

Wirtschaftsagentur GmbH a University of Applied Sciences Upper Austria, School of Management Steyr. 

Výstupem projektu je navrhnout nástroj pro podporu inovačního procesu malých a středních podniků  

v ČR a Rakousku.  

 
V roce 2017 získala Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity uznávanou mezinárodní certifikaci 

Asociace certifikovaných účetních ACCA. Pro absolventy se tak rozšiřuje možnost přímého uplatnění i 

v nadnárodních společnostech, které toto osvědčení často požadují. Asociace poskytuje kvalifikační 

certifikáty účetní profese (ACCA nebo FCCA), které jsou celosvětově akceptovány většinou vládních, 

nevládních, profesních i soukromých subjektů. Mezinárodní asociace účetních byla mimo jiné oceněna 

britskou královskou listinou, která zaručuje vynikající kvalitu tohoto systému certifikace. Ekonomická 

fakulta Jihočeské univerzity se stala první fakultou v Česku s ucelenou sérií zkoušek F1 - F5, které 

zahrnují podnikové, manažerské a finanční účetnictví, podnikové a obchodní právo a výkonnostní 

management. 

 
Zástupci Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity uspěli na konci uplynulého roku s výsledky svého 

výzkumu na mezinárodním kongresu cestovního ruchu s příspěvkem „International Tourism Congress“ 

v portugalském Peniche. V silné konkurenci více než sta příspěvků od vědců z téměř třiceti zemí světa 

byla práce Viktora Vojtka, Petra Štumpfa a Petra Janečka z Katedry obchodu a cestovního ruchu 

vyhlášena odbornou komisí  jako jedna nejlepších. 
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13 Třetí role vysoké školy  
 

Ekonomická fakulta JU v roce 2017 působila jako členská organizace Potravinové banky Jihočeského 

kraje a aktivně podporovala její rozvoj prostřednictvím realizace studentských odborných projektů, 

zpracovávání kvalifikačních prací, zapojením studentů do potravinových sbírek (např. Národní 

potravinová sbírka v listopadu 2017) apod.  

 

Dále Ekonomická fakulta JU spolu se svými studenty aktivně pokračovala v podpoře činnosti sociálních 

firem a činnosti neziskových organizací. Příkladem může být projekt „CoffeePoint“, prodej kávy  

a jemného pečiva, jehož výtěžek byl věnován na dobročinné účely, nebo studentský projekt „Reverzní 

logistika hliníkových obalů", jehož účelem je vybrat co nejvíce hliníkových obalů a různého hliníkového 

materiálu, který se následně vykoupí a celý výtěžek bude věnován útulku Animal Rescue. Na projektu se 

podílí i sdružení Na hnízdě, které společně se studenty vybírá hliník v Menze JU, Akademické knihovně 

JU, na Zemědělské a Přírodovědecké fakultě JU. Dále jsou sběrná místa na všech kolejích a v budovách 

fakult.  

 

 

 
Projekt CoffeePoint. 
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU 

 

 
Projekt „Reverzní logistika hliníkových obalů k výročí 10 let EF“. 
Foto: Archiv Ekonomické fakulty JU 

http://www.animal-rescue.cz/

