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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 
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1 Základní údaje o fakultě 
 
 

Děkan fakulty  

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

Děkan jmenovaný rektorem JU dne 

27. 1. 2015 na 2. funkční období  

březen 2015 – únor 2019  

a 

25. 2. 2011 na funkční období  

březen 2011 – únor 2015. 

 
 

Proděkani fakulty 

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 

RNDr. Jana Klicnarová 

Katedra aplikované matematiky  

a informatiky 

Ing. Robert Zeman, Ph.D. 

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. do 30.9.2018 

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. 
Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. od 1.10.2018 

 
Studenti:  

Michal Brychta 

Matyáš Hric 

Robert Klein do 28. 5. 2018 

Jan Kasanda do 5. 6. 2018 

Petr Hojdánek do 31. 7. 2018 

 

Lukáš Zrzavý od 6. 6. 2018 

Jakub Samek od 29. 5. 2018 

Kristýna Zimová od 1. 8. 2018 

 

 

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. 

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. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.  

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 FRMS MENDELU v Brně 

Vědecká rada EF TUL v Liberci 

Vědecká rada OPF SU v Karviné 

Vědecká rada EF ZČU v Plzni 

Vědecká rada PEF ČZU v Praze 

Vědecká rada FEM Nitra 

 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. 

Vědecká rada FM VŠE Jindřichův 

Hradec 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Vědecká rada FEŠRR SPU Nitra 

PhDr. Miloslav Lapka, CSc. Vědecká 

rada NZM v Praze 
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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 se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, 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. 

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Ekonomické fakulty se orientuje zejména na témata 

související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. 

Zabýváme se aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi  

v regionu řešíme ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-

matematických metod a modelů. 

Zahraniční spolupráce je na Ekonomické fakultě vnímána jako jedna z klíčových aktivit, která 

umožňuje další rozvoj kompetencí studentů, prohloubení pedagogických a odborných 

zkušeností akademických pracovníků a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných 

struktur. 

Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické 

dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu)  

a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy  

se zahraničními univerzitami). 

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 2018 
 

 

Cíl 1:   Příprava institucionální akreditace a žádostí o akreditaci studijních   

programů  

 

Byly připraveny podklady pro institucionální akreditaci a EF tyto předala vedení JU  

za oblast 5 Ekonomické obory, které podalo žádost o institucionální akreditaci.  

Výsledek akreditace byl za Ekonomické obory následující.   

„Rada Akreditačního úřadu se ztotožňuje s příslušnou částí stanoviska hodnoticí 

komise a zpravodajů pro jednotlivé oblasti vzdělávání a konstatuje, že Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích naplňuje požadavky týkající se oblastí vzdělávání 

dané zákonem o vysokých školách a Standardy pro akreditace, přičemž většinu těchto 

požadavků naplňuje zcela a zbývající část převážně, a to v bakalářském typu studijních 

programů u oblastí vzdělávání Ekonomické obory.“ 

V magisterském a doktorském stupni studia nebyla EF JU institucionální akreditace 

přidělena. Důvody pro neudělení akreditace jsou uvedeny v rozhodnutí Národního 

akreditačního úřadu NAU-81/2018-13, který je přístupný na www stránkách fakulty  

v sekci Intranet EF/ Institucionální akreditace/ Rozhodnutí o udělení institucionální 

akreditace. 

Vedení JU na základě výsledků institucionální akreditace připravilo pro EF úkoly, 

kterými se má dále zabývat. Jedná se zejména o posílení personální struktury, zvýšení 

publikační a projektové činnosti. Se všemi materiály byl seznámen AS EF, vedení 

fakulty a její zaměstnanci.  

V roce 2018 se podařilo získat 8 nových projektů, došlo (výsledky k roku 2017)  

k  nárůstu počtu publikací v kategorii Jimp  a setrvává tendence v kategorii  

Js (SCOPUS).  

V oblasti programových akreditací byly připraveny jednotlivé záměry a rovněž i plné 

akreditační žádosti. V konečném procesu schvalování postoupily přes RpVH JU a v roce 

2018 byly odeslány na NAU materiály u následujících studijních programů,  

a to magisterský studijní program Účetnictví a finance a magisterský studijní program 

Regional project management.  RpVH schválila rovněž plnou akreditační žádost (před 

získáním institucionální akreditace) bakalářského studijního programu Analýza  

v ekonomické a finanční praxi (RpVH požaduje opětovné schválení celkových materiálů 

po udělení institucionální akreditace).  

Dále byly RpVH v roce 2018 schváleny záměry magisterského studijního programu 

Ekonomika a management, bakalářského studijního programu Ekonomika  

a management a bakalářského studijního programu Management regionálního rozvoje.  

Záměr magisterského studijního programu Aplikovaná informatika je nově připravován 

ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou (materiál byl již projednán a schválen  

VR obou fakult) a je předložen na jednání RpVH.  
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U studijních programů budou připravovány žádosti v dalších letech s ohledem na jejich 

končící akreditace. Jedná se o bakalářský studijní program Účetnictví a finanční řízení 

podniku (akreditace do roku 2021), Ekonomická informatika (akreditace do roku 

2023),  magisterský studijní program Strukturální politika a rozvoj venkova (akreditace 

do roku 2021), doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku (akreditace  

do roku 2020). 

Přehled studijních programů je uveden v příloze 1 Dlouhodobého záměru EF 2015-19, 

který je přístupný na www stránkách fakulty v sekci úřední deska. Struktura 

jednotlivých programů byla v roce 2018 projednána AS EF a schválena VR EF.  

Za EF byly připraveny rovněž všechny požadované sebehodnotící zprávy a další 

dokumenty strategické povahy.   V roce 2018 byla rovněž zpracována podrobná 

výroční zpráva o činnosti EF za rok 2017.  Uvedené informace a dokumenty jsou 

přístupné na www stránkách fakulty v sekci úřední deska.  

 

Cíl 2:   Implementace projektové výuky, příprava předmětů v AJ a zavedení 

vzdělávacího modulu na podporu podnikavosti v  rámci plnění cílů OP VVV ESF  

 

V rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, klíčové aktivity KA2 Posílení 

kvality vzdělávacích činností, DA 2.2 Podpora nových metod výuky jsou na EF JU  

do vybraných předmětů postupně zaváděny nové metody výuky: blended learning  

s využitím vícedruhových médií, praktická cvičení s využitím případových studií, 

projektová výuka a simulace. V roce 2018 byly odevzdány tyto výstupy:  

 

 49 sylabů předmětů, ve kterých je implementována projektová výuka (září 2018) 

 formulář hodnocení kurzu – vložen do Moodle kurzů s projektovou výukou  

(září  2018) 

 interaktivní simulátor mikroekonomických modelů (červenec 2018) 

 24 výukových videí pro vybrané předměty (prosinec 2018) 

 Metodika využití simulačních metod v předmětu Právo v podnikání 2 (prosinec 

2018) 

 

Další výstupy jsou plánovány na rok 2019 a 2020.  

 

V rámci projektu OP VVV byl rovněž vytvořen nový předmět Podpora podnikavosti, 

jehož cílem je podpořit podnikavost studentů JU, tj. vybavit studenty potřebnými 

přenositelnými schopnostmi, znalostmi a dovednostmi uplatnitelnými v dalším 

vzdělávání, osobním a zejména pracovním životě. Na výuce daného předmětu se podílí 

odborníci z dalších 4 fakult JU. Dále bylo v rámci projektu OP VVV vytvořeno prvních  

11 nových předmětů v anglickém jazyce, některé z nich se již v letním semestru 

2018/2019 nabízejí studentům.    

 

 

Cíl 3:  Vytvoření specializovaných místností pro projektovou výuku v  rámci 

projektu OP VVV ERDF 

 

V rámci projektu Rozvoj JU - ERDF, klíčová aktivita: KA1 - Posílení kvality vzdělávací 

činnosti, dílčí aktivita: DA 1.1 Modernizace učeben EF JU, reg. č.: 
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CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356, jejichž hlavní realizovanou aktivitou projektu 

bylo vybudování dvou učeben pro projektovou formu výuky ve stávajících prostorách 

Ekonomické fakulty JU. Uvedené umožňuje přirozené začlenění moderního trendu  

ve výuce některých předmětů v rámci studijních programů uskutečňovaných  

na Ekonomické fakultě JU. Při budování učeben bylo uvažováno také s nábytkem, 

výpočetní technikou, interaktivními displeji. Každá učebna má pracoviště pedagoga  

a dvě skupinová pracoviště pro maximálně osm studentů. Každé pracoviště  

je vybaveno interaktivním displejem, pracovní stanicí a příslušným SW. Implementace 

obsahuje jednu licenci speciálního konferenčního SW umožňující vzájemnou kooperaci 

až 10 pracovních skupin, šest skupin tedy může pracovat v rámci EF a další 4 mohou 

pracovat vzdáleně. Vybudované učebny jsou zároveň podmínkou pro realizaci ESF 

projektu DA 2.4 - Podpora podnikavosti.  

Převzetí do užívání těchto učeben proběhla dle harmonogramu koncem měsíce září 

2018. 

 

Cíl 4:  Realizace programu výstavby (IV. etapa) a modernizace učeben (F)  

 

V rámci projektu „JU – EF – Rekonstrukce K400“ byla realizována poslední IV. etapa 

rekonstrukce hlavní budovy Ekonomické fakulty JU. Hlavní částí rekonstrukce byl 

střední trakt budovy s učebnami a suterén (sklepní prostory). Navíc oproti plánované 

rekonstrukci byly přidány dvě úpravy nad rámec původního projektu, kterými bylo 

osazení učeben v nejvyšším 3. patře (A307 a A320) klimatizací a dále kompletní 

rekonstrukce WC v budově děkanátu. Rekonstrukce WC kromě plánovaného 

zbudování WC pro hendikepované v 1. patře, tak nové vybudování samostatných WC 

pro ženy a muže v přízemí budovy, které vzniklo z původních WC naproti zasedací 

místnosti EF. Tyto rozsáhlé změny si vyžádaly v konečném důsledku časový posun  

o jeden týden oproti plánovanému předání. 

Projekt rekonstrukce učeben F5 a F6 v pavilonu učeben F, který byl připravován v rámci 

dlouhodobého záměru, byl cíleně spojen s novým schváleným projektem „Rozvoj JU – 

Studijní prostředí“, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008542 

(„Nábyteček“). Toto spojení přineslo rozšíření plánovaných úprav zmiňovaných učeben 

i o kompletní obměnu elektroinstalace, světel ve všech učebnách, dataprojektorů  

a obměnu PC v učebně F6 včetně pylonové tabule. Zároveň umožnil pořízení 

kompletního vybavení nábytkem a vybavením nového řídicího systému učeben.  

Zmíněný projekt „Rozvoj JU – Studijní prostředí“, vyjma zmíněné rekonstrukce  

na Pavilonu učeben F dále umožnil pořízení dalšího vybavení i v rámci budovy děkanátu 

(K400) – řídicí systém spojený s novými rozvaděči, nové tabule, interaktivní dotykové 

obrazovky na učebnu A218, minipočítače pro řídicí systém, projekčních pláten, posílení 

WiFi v rámci budovy, indukčních smyček a dále také vybavení vnitřními žaluziemi. 

Projekt dále umožnil zřízení tří studentských pracovních místností pro projektovou 

výuku (uzavřené místnosti pro jednání týmů) a také modernizaci vybavení 

studentských místností novým nábytkem a podlahovou krytinou. 
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Cíl 5:  Zavedení systému řízení kvality a stabilizace systému návazných 

opatření souvisejících s novelou vysokoškolského zákona 

 

V roce 2018 byly na EF JU  nastaveny všechny požadované procesy řízení kvality  

v souladu s „Pravidly 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“ ze dne 28. 7. 2018, se zákonem  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, Statutem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dalšími 

dokumenty JU v Českých Budějovicích a Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školy.   

Byly vymezeny a určeny pracovní náplně koordinátora kvality a rovněž i jednotlivých 

garantů studijních programů. Další pracovní náplně a to vedoucích kateder a garantů 

předmětů byly vymezeny již v předchozích letech.   

Rada programů se v roce 2018 scházela dle potřeby a o průběhu jednání byly vždy 

pořízeny zápisy, které jsou zpřístupněné na www stránkách fakulty v sekci Intranet 

EF/zápisy z porad rady garantů programů. Jednotliví garanti programů se podíleli 

aktivně na vypracování dodatku k sebehodnotícím zprávám, přípravě materiálů pro 

akreditace, řízení rad programů a dalších aktivitách souvisejících s řízením kvality jako 

např. zapracování připomínek z RpVH. Zápisy z rad programů jsou rovněž uvedeny  

v sekci   Intranet EF/zápisy z programových rad. 

 
 

Cíl 6:  Strategie vědeckovýzkumných  a publikačních aktivit na EF 

 

V roce 2018 došlo k posílení relevantních publikačních výstupu pomocí IGS a dalších 

projektů a zajištěním postdoktorských pozic na EF. Proběhla revize výzkumných témat 

kateder. Dále je popsána situace za následující oblasti: 

IGS: IGS byla zahájena v roce 2017. V roce 2018 jsme se dostali do prvního roku plnění 

publikačních projektů. 

 

Celkem bylo v rámci IGS podáno a podpořeno 29 projektů,  včetně 2 úspěšných  post-

doktorských projektů. Z toho: 

• 17 úspěšných projektů dle pravidel IGS splnili cíle roku 2018, včetně  

post-doktorských projektů;  

• 3 projekty nebyly dále řešeny, jejich témata byla využita pro podání grantu 

TAČR; 

• 7 projektů je ještě neodesláno/ještě nepřijato k recenzi;  

• 1 projekt ukončen; 

• 1 projekt zahájen v roce 2018. 

 

Publikace:  Vzhledem k neúplnosti dat nelze ještě vyhodnotit kvantitativně úspěšnost 

strategie publikačních výstupů směrem ke kvalitě (sběr dat do OBD ještě probíhá).  

Přesto je vidět i z výsledků IGS že dochází k pokračování trendu z roku 2017, tj. 

celkově klesá počet publikací, zvyšuje se však podíl IF publikací, zvláště v kategorii  

Q1 a Q2.  
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Výzkumná témata a centra: Byla upřesněna výzkumná témata u 3 kateder. Vzhledem 

ke zprávě NAÚ a k úkolům rektora byla navržena na základě výzkumných témat 

následující potenciální výzkumná centra: 

1. Centrum aplikovaného výzkumu v turismu (CAVT)  

2. Regionální trhy 

3. Data Science 

4. Řízení a ekonomika malých a středních podniků 

5. Regionální rozvoj a bio ekonomika 

6. Ekonomické dopady změn a politik se zaměřením na oblast financí, 

účetnictví a daní 

  

V rámci požadavků garantů těchto center bylo mimo jiné i vytvořit post-doktorandské 

pozice.  

Získané projekty: V roce 2017 byla provedena analýza neúspěšnosti podaných 

projektů a diskutována s řešiteli. Výsledkem zvýšeného úsilí některých akademických 

pracovníků EF jsou následující přijaté externí zahraniční a domácí projekty v roce 2018: 

 

NAVRHOVATEL PROJEKT 
POČET 

LET 
NÁZEV 

doc. RNDr. Tomáš 
Mrkvička, Ph.D. 

(spolunavrhovatel s UK a 
ČVUT) 

GA ČR 3 *Nové přístupy k modelování a statistice 
náhodných množin 

PhDr. Jan Vávra, Ph.D. 
(spolunavrhovatel s MU) 

GA ČR 3 *Prostory tiché udržitelnosti a sdílení 

PhDr. Jan Vávra, Ph.D. 
 

COST EU 3 *Environmental Citizenships: Visions of Future 
and Their Acceptance Among Students 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. RUR09-
2018 

(H2020) 

3 *POWER4BIO: emPOWERing regional 
stakeholders for realising the full potential of 

European BIOeconomy 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
 

QK192039
1 

(NAZV) 

3 *Diverzifikace vlivu biohospodářství na 
strategické dokumenty lesnicko-dřevařského 

sektoru jako podklad pro státní správu a návrh 
strategických cílů do roku 2030 

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. TA ČR ÉTA 3 *Systém pro podporu marketingového 
rozhodování Destinace 

Ing. Martina Krásnická, Ph.D. TA ČR ÉTA 3 *Manažersko-právní simulace „Bankrot jako 
(vý)hra“ 

doc. Dr. Ing. Dagmar 
Škodová Parmová (s UK) 

TA ČR ÉTA 3 *Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení 
teorie a praxe 

 
 
 

 

 

 

 

Cíl 7:   Zajištění konferencí, SVOČ  

 

V roce 2018 byly uskutečněny všechny plánované aktivity, mezi které patřili následující: 
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Konference INPROFORUM: Vzhledem k udržení zájmu nebylo třeba se spojovat s FEK 

ZČU při organizaci, došlo však ke strategické domluvě vhodného termínu konference. 

Pokračování tradice jednotlivých témat kateder a jejich prezentace, zvaný zahraniční 

řečník.  Na 12. ročník v roce 2018 se přihlásilo 119 účastníků, v tom 45 externích,  

z 5 států. Došlo k výraznému posunu návštěvnosti a kvality konference, s pozitivními 

ohlasy většiny účastníků.  

SVOČ:  Nárůst počtu studentů, celkem 62, z toho 5 v doktorské sekci, ostatní podle 

kateder.  Věcné a finanční ceny zvedly motivaci studentů, stejně jako účast vítězných 

autorů v celostátních relevantních kolech a soutěžích.  

 

Budějovické ekonomické dny: Průmysl 4.0. Počet zvaných řečníků 4. Seminář proběhl 

 v rámci cyklu Pluralismus v ekonomickém myšlení, cca 50 účastníků.  

 

Naše společná přítomnost: Osmý ročník konference Naše společná přítomnost  

se opět s velkým úspěchem konal 21. a 22. března 2018 v Hradci Králové. Podtitul 

letošního ročníku byl Digitální technologie v environmentálních souvislostech. Hlavním 

hostem konference byl německý psychiatr Manfred Spitzer, autor knih Digitální 

demence a Kybernemoc! Dále se představili např. filozof Václav Bělohradský, ředitel 

České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, nositel Ceny NEURON pro mladé 

vědce za rok 2017 antropolog Martin Soukup nebo pastevec a spisovatel Jeremiáš 

Havranu.  

Konferenci pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci  

s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akci navštívilo 

přes 200 účastníků. 

 

Konference IALE – CZ:  Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi 

přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita. 12 řečníků, cca 40 účastníků 

převážně UK Praha Mendelova Univerzita Brno, ostatní fakulty JU.  

 

Kvalitativní metody ve výzkumu IV: Zaměřeno na vizuální výzkum ve společenských 

vědách. 6 přednášejících, bohatá diskuse.   Garanti: PEF ČZU,  EF JU, SOÚ AV ČR.  

 

 

 

Cíl 8:   Nábor studentů pro anglické obory 

 

FB kampaň propagující obor Economic Informatics  proběhla na konci února 2018  

a byla zaměřená na mladé lidi a jejich rodiče v zemích: Rusko, Ukrajinu, Chorvatsko, 

Řecko, Severní Makedonii a Moldavsko. Dále pak na rodiče v nadnárodních firmách 

působících v Čechách. Ve spolupráci s rektorátem JU byl daný obor nabízen také  

na několika zahraničních veletrzích vysokoškolského studia. 

Přihlášku ke studiu si podalo celkem 9 uchazečů: 4 z Nigérie, 2 z Kamerunu,  

1 z Ukrajiny, 1 z Kazachstánu a 1 z USA. Ke studiu nakonec nastoupil jen 1 student. 

 

 

 

 

Cíl 9:   Realizace mezinárodní soutěže INVESTDAY  
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V dubnu 2018 proběhl na půdě Ekonomické fakulty JU již třetí ročník soutěže 

podnikatelských nápadů InvestDay. Tradičně se této soutěže mohli účastnit studenti  

z celé Jihočeské univerzity, ale letošní ročník měl díky realizaci projektu Interreg  

i mezinárodní charakter, jelikož se do něj nově mohli přihlásit zahraniční studenti 

z Ostbayerische Technische Hochschule Amberg – Weiden a studenti z Technische 

Hochschule Deggendorf. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 15 projektů. 

 

 

 

Cíl 10:   Propagace a podpora systému benefitů pro aktivní studenty  

 

 
Projekt na podporu aktivních studentů s názvem Benefit byl spuštěn a pilotně ověřen 

v roce 2017. V roce 2018 byla pozornost věnována především rozšíření nabídky 

benefitů a také informační kampani pro podporu využívání tohoto systému, která byla 

realizována elektronickou formou a osobními vstupy do přednášek. V roce 2018  

se aktivně účastnilo systému Benefit 94 studentů z celé Ekonomické fakulty, kteří 

vyčerpali 204 cen z celkové nabídky 650 benefitů.  

 

 

Cíl 11:   Zajištění stávajících stáží a dalších aktivit pro studenty  

 

Kariérní centrum Ekonomické fakulty JU zajistilo v roce 2018 prostřednictvím svých 

partnerů obsazení 222 stážových míst u různých podniků a institucí v závislosti  

na studijním oboru a odborně specializačních preferencích studentů. Zajištění 

zpětnovazebních mechanismů bylo provedeno systémovým nastavením hodnotících 

formulářů v IS MOODLE jako povinné součásti pro absolvování odborné praxe.  
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3  Vnitřní předpisy vydané v roce 2018 
 

 

2018 

150/2018  Opatření děkana č. 150 - BOZP prověrky 

149/2018  Opatření děkana č. 149 -  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020 

149/2018E  MEASURES OF THE DEAN No. 149 E - Concerning the Rules for Entrance Proceedings 
and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2019/2020 

148/2018  Opatření děkana č. 148 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke 
studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a 
oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020 

147/2018  MEASURES OF THE DEAN No. 147 - 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 2019/2020 

146/2018  MEASURES OF THE DEAN No. 146 - On Study in Bachelor’s and Consecutive Master’s 
Degree Programmes Implemented in Foreign Languages 

145/2018  Opatření děkana č. 145 - Inventarizace na Ekonomické fakultě v roce 2018 k 30. 9. 
2018 a 31. 12. 2018 

144/2018  Opatření děkana č. 144 - Postup vedoucích kateder v případě nedostatečné publikační 
činnosti členů kateder 

143/2018  Opatření děkana č. 143 - Organization and timetable of the defense of diploma 
theses for the Regional and European Project Management study program 

142/2018  Opatření děkana č. 142 - Dodatek č. 1 k OD č. 130/2017 Metodika ke Mzdovému 
předpisu JU 

140/2018  Opatření děkana č. 140 - Výuka a zápis jazykových předmětů na EF 

139/2018  Opatření děkana č. 139 - Zásady pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům 
kateder EF 

138/2018  Opatření děkana č. 138 - Finanční podpora výzkumu, vývoje a inovací na EF 

137/2018  Opatření děkana č. 137 - Stipendijní komise 

136/2018  Opatření děkana č. 136 - Harmonogram akademického roku 2018/2019 

135/2018  Opatření děkana č. 135 - Disciplinární komise 

134/2018  Opatření děkana č. 134 - Organizační řád 

133/2018  Opatření děkana č. 133 - Škodová komise 

 

 

https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_150-k-bozp-proverkam.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_149-k-pravidlum-pro-prijimaci-rizeni-a-podminkam-pro-prijeti-ke-studiu-dsp.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_149-entrance-a-proceedings-and-conditions-for-acceptance-for-dsp-in-ay.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_148-prijimacky2019_ceske_draft.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_147-navrhod-prijimackyaj-2018.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_146-studium-v-aj-oborech.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_145-inventarizace-2018.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_144-postup-vedoucich.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_143-opatreni_obhajoby_repm2018.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_142-dodatek-c-1-k-od-130_2017.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_140-zapis-jazykovych-predmetu.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_139-poskytovani-osobniho-priplatku-efju.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_138-financni-podpora-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-na-efju.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_137-stipendijni-komise.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_136-harmonogram_ar_2018_2019.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_135-disciplinarni-komise.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_134-organizacni-rad.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2018_133-skodova-komise.pdf
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Společně a EFektivně 


