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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 

 

Děkanka Akademický senát Vědecká rada Disciplinární komise Stipendijní kom ise 

 
Tajemník fakulty 

 

Proděkanka pro pedagogickou činnost 

Proděkanka pro vědu a výzkum 

Proděkan pro zahraničí   

Proděkanka pro rozvoj 
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1 Základní údaje o fakultě 
 
 

Děkanka fakulty 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová 
Parmová 

Děkanka jmenovaná rektorem JU dne 

21. 2. 2019 na . funkční období 

březen 2019 – únor 2023 

 
 

Proděkani fakulty  

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.  

pro vědu a výzkum 

RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 

pro pedagogickou činnost  

RNDr. Zuzana Dvořáková 

Líšková, Ph.D.  

pro rozvoj a vnější vztahy 

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. 

pro zahraničí  
Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. 

pro systémové řízení a IT 

 

 
 

Vedoucí kateder  

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. 

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. 

(od 1. 5. 2019) 

Katedra aplikované matematiky 

a informatiky 

Ing. Robert Zeman, Ph.D. 

Katedra ekonomiky 

Ing. Roman Švec, Ph.D. 

(od 1. 9. 2019) 

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 

RNDr. Marek Šulista, Ph.D. 

Katedra jazyků 
 

Akademický senát fakulty 

Ing. Tomáš Volek, Ph.D. 

předseda Akademického senátu 
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. 
Tomáš Záruba 
místopředsedové Akademického senátu 

 
Akademičtí pracovníci: 

Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.  

JUDr. Rudolf Hrubý 

Ing Martina Novotná, Ph.D. 

 
 

Ing. Martin Pech, Ph.D.  
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.  
JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.. 
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.MPA 
Mgr. Klára Vocetková 

 

Studenti: 

Bc. Filip Hošinský 

Bc. Matyáš Hric 

Adam Novák 

Ludmila Černá 

 

 
Vědecká rada fakulty 

pro období 2019 – 2023 

 
Interní členové: 

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. 

doc. Ing. Václav Beran, DrSc.  

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.  

RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.  

doc. Ing. Tomáš Mrkvička, Ph.D. 

doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. 

doc. Ing. Kamil Pícha, 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. Vladislav Bína, Ph.D. 

Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA 
Doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 

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

prof. Ing. Lubomír Gurčík, Ph.D. 

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. 

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. 

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. 

prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. 

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

doc. Ing. Petra Marešová, Ph.D. 

Ing. Martin Pelikán, Ph.D. 

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. 

 
 

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. 

doc. Ing. David Tuček, Ph.D.  

prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. 

 
 
 

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. Dr. Ing. Dagmar Škodová 

Parmová 

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 SPU Nitra 

 
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. 

Vědecká rada FM VŠE Jindřichův 

Hradec 

 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Vědecká rada FM VŠE Jindřichův 

Hradec  

Vědecká rada  FEM SPU Nitra 

Vědecká rada  FEŠRR  SPU  Nitra 

Vědecká rada PEF ČZU v Praze 

  

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

Vědecká rada NZM v Praze 
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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“ 
 

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. 

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). 

Na naší fakultě jsou studentům nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, 

magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních oborů. 

Mezinárodní spolupráce EF 

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. 

Nejaktivnější spolupráce probíhá s francouzskou Université de Bretagne-Sud, Westsächsische 

Hochschule Zwickau, University of Missouri, slovenskou Poľnohospodárskou univerzitou v Nitře, 

velmi úzké vztahy udržujeme s univerzitami v Pasově a Linci v blízkém příhraničním prostoru 

Rakouska a Německa 

Věda a výzkum EF 

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. 

Nově se rozvíjí problematika environmentální ekonomiky, resp. zelené ekonomie a bioekonomie, 

jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie. 

Historie EF 

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. 

 

 



 

Současnost EF 

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. 

Společenská odpovědnost EF 

Ekonomická fakulta je první vysokou školou v České republice, která získala status Fairtradová 

fakulta. Považujeme za důležité šířit myšlenky férového obchodu a společenské odpovědnosti 

nejen v rámci výuky odborných předmětů, ale také na poli široké veřejnosti. Právě fair trade 

představuje jednu z cest, jak vychovávat budoucí generace k šetrnému spotřebnímu chování. 

Uvědomujeme si také environmentální dopady našeho jednání a jsme odpovědní vůči společnosti 

a svému okolí. Modernizací a rekonstrukcí hlavní budovy uspoříme každoročně značné množství 

CO2, které je jinak vypouštěno do ovzduší. Toto množství představuje například produkci energie 

na topení, ohřev vody a elektřinu pro 35 průměrných domácností nebo průměrné automobilové 

emise 282 osob v Jihočeském kraji za jeden rok. 

  

 
: 
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2 Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 

STUDIUM:  
 

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  

 
 

Bakalářské: 

• Analýza v ekonomické a finanční praxi (prezenční), 

• Ekonomika a management (prezenční, kombinované), 

• Finance a účetnictví (prezenční, kombinované), 

• Management regionálního rozvoje (prezenční, kombinované), 

• Aplikovaná matematika, studijní obor: Finanční a pojistná matematika 

(prezenční, kombinované), 

• Systémové inženýrství a informatika, studijní obor: Ekonomická informatika 

(prezenční, kombinované), 

• Hospodářská politika a správa, studijní obor: Strukturální politika EU pro 

veřejnou správu (prezenční, kombinované), 

• Ekonomika a management, studijní obory: Účetnictví a finanční řízení 

podniku, Obchodní podnikání (prezenční, kombinované), Řízení a 

ekonomika podniku (prezenční). 

 

Navazující magisterské: 

• Finance a účetnictví (prezenční, kombinované), 

• Regional and European Project Management (v anglickém jazyce), 

 

• Ekonomika a management, studijní obory: Účetnictví a finanční řízení 

podniku, Obchodní podnikání, Řízení a ekonomika podniku, Strukturální 

politika EU a rozvoj venkova (prezenční, kombinované), 

• Systémové řízení a informatika, studijní obor: Ekonomická informatika 

(prezenční). 

 

Doktorské:  

• Ekonomika a management, studijní obor: Řízení a ekonomika podniku 

(prezenční, kombinované) 

 

Habilitační práva v akreditovaném oboru Ekonomika a management. 

 

 
DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (mimo uskutečňování akreditovaných studijních 

programů)    

 
 

Na půdě Ekonomické fakulty proběhla v roce 2019 řada zajímavých přednášek a debat 

z řad odborníků z praxe. Jako nejzajímavější byla hodnocena odborná debata o Euru s 

názvem „Proč mají Slováci rádi euro a Češi ne? “, na které vystoupila bývalá 

viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková a bývalý státní tajemník 
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pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. S další zajímavou přednáškou o české 

legislativě na prahu 21. století a nezávislé justici vystoupil Jan Kněžínek, předseda 

Legislativní rady průmyslu a obchodu České republiky. Další vzdělávací aktivitou na EF 

JU byl Kulatý stůl rodinných firem Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

ČR k problematice rodinných podniků. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok 

přednášel o hospodářském a měnovém vývoji České republiky. Spolupráce katedry 

účetnictví a financí s mezinárodní asociací certifikovaných účetních (ACCA – 

Association of Chartered Certified Accountants) se datuje od roku 2017. V této době 

byly pro obor účetnictví a finanční řízení uznány předměty: F1 – The Accountant in 

Business; F2 - Management Accounting; F3 – Financial Accounting; F4 – Corporate and 

Business Law a F5 – Performance Management. V roce 2019 byla uvedená skupina 

zkoušek rozšířena o předmět F6 – Taxation. Dále na půdě Ekonomické fakulty 

probíhala bloková výuka předmětu EU and Global Internet Law and Governance. 

Zahraničními lektory byli Emily Taylor (výkonná ředitelka Oxford Information Labs), a 

Giovanni Seppia (manažer pro mezinárodní vztahy EURid. Ekonomická fakulta se 

zapojila ve spolupráci UK a ČVUT do cyklu přednášek o aplikacích matematiky (nejen) 

pro studenty matematických a příbuzných oborů. Jako přednášející jsou zváni 

odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Výše uvedenými a dalšími 

vzdělávacími aktivitami se EF JU snaží zpřístupnit nové poznatky studentům a 

zaměstnancům.  

 

Celoživotní vzdělávání  

 

V akademickém roce 2019/2020 byla opět otevřena Univerzita třetího věku pod 

názvem „Jak být úspěšný na trhu práce v seniorském věku “. Toto studium je dvouleté, 

probíhá vždy v pátek a má celkem 12 studentů.  

 

 

Kurzy pro veřejnost, které proběhly na EF JU jsou, např. Chinese Language by Pinyin, 

International Business Law with Chinese Specifics, Kurz daňového přiznání pro OSVČ a 

zaměstnance 2019. 

 

 
  PRAXE STUDENTŮ, SPOLUPRÁCE S PARTNERY    

 
 

Ekonomická fakulta JU nabízí svým studentům odborné stáže a praxe ve významných 

regionálních podnicích s cílem zvýšit úroveň praktických dovedností studentů a 

připravit je tak na plynulý přechod ze školy do praxe. Samotné stáže jsou zaměřeny na 

administrativu, účetnictví, obchod, marketing, regionální management, logistiku a 

případnou spolupráci na projektech a ve většině případů úzce souvisí s oborem či 

programem, který student v danou chvíli studuje. V rámci těchto praxí studenti 

přicházejí do kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a sami mohou předvést své 

dovednosti a znalosti oboru. Pokud se student na této praxi osvědčí a daná společnost 

je s ním spokojena, často se stane, že student má díky svým předvedeným 

schopnostem zajištěné pracovní místo ještě před tím, než ukončil studium. 

Ekonomická fakulta již řadu let pořádá pro zaměstnavatele a studenty celé Jihočeské 

univerzity veletrh pracovních příležitostí EURES European JOBDAY. V tomto roce 2019 

se jednalo již o 12. ročník tohoto veletrhu, kdy během února a března potvrdilo svou 

účast celkem 17 partnerských vystavovatelů, jako jsou EURES, Ministerstvo 

zemědělství, VZP, E. on, ČSOB, Robert Bosch a další. Tento veletrh je jedinečnou 
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příležitostí ke zprostředkování kontaktu mezi studenty a zástupci významných 

zaměstnavatelů působících v České republice. Vystavovatelé z řad podniků a organizací 

si zde mohou vytipovat potenciální zaměstnance nebo zájemce o stáže a trainee 

programy. 

 

 

V neposlední řadě nabízí Ekonomická fakulta prostřednictvím svého profilu 

„Ekonomická fakulta JU“ na Facebooku nabídky pracovních příležitostí partnerů a 

zaměstnavatelů, včetně brigád, jak svým studentům, tak i absolventům. Umísťuje zde 

i důležité pozvánky pro specializované přednášky nejen pro studenty, ale i své 

partnery, absolventy a širokou veřejnost. Pravidelně zveřejňuje veškeré pracovní 

nabídky, které dorazí na Kariérní centrum EF, jako např. pracovní pozice na MŠMT, DM 

Drogerie, E. On – senior projekt manažer-market risk aj. V některých případech, 

převážně u nabídek pro končící ročníky, jsou studenti oslovováni i prostřednictvím 

emailu, kdy jim je daná pracovní nabídka rozeslána. 

 

Dne 25. 9. 2019 se na Ekonomické fakultě uskutečnil v Kulatý stůl s partnery 

Ekonomické fakulty, kterého se zúčastnilo 25 zástupců. Diskutovalo se nad současnou 

i budoucí spoluprácí, představeny byly novinky v rámci nově akreditovaných studijních 

programů a ze strany partnerů proběhla diskuse nad současnými možnostmi. 
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STUDENTI 
 

V roce 2019 studovalo na EF k 31. 10. celkem 1233 studentů, z toho: 

• 846 na bakalářském stupni studia,  

• 354 na navazujícím magisterském stupni a  

• 33 doktorandů. 

 

 
 OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI     

 
 

• Fakulta pravidelně organizuje přípravný týden (týden před začátkem zimního 

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

organizací studia, garanty studijních programů/oborů, strukturou studijního plánu 

zvoleného programu/oboru, organizací akademického roku, Akademickou knihovnou. 

• Úvodní soustředění prváků – setkání s garanty studijních programů/oborů. 

• 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. 

• 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. 

• Bakalářský seminář - předmět zaměřený na získání dovedností při práci s 

literárními zdroji, citační normy apod. - uskutečňovaný ve spolupráci s Akademickou 

knihovnou – studenti jsou po jeho absolvování připraveni na psaní seminárních I 

vysokoškolských kvalifikačních prací.  

 

 

 
  STIPENDIJNÍ PROGRAMY PRO STUDENTY    

 
 

 

 

Na Ekonomické fakultě bylo nově zavedeno prospěchové stipendium od LS 2018/2019 

pro studenty, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků za předchozí semestr. To 

znamená, že nestudují déle, než je standardní doba studia a splnili všechny požadavky 

dle Opatření děkanky č. 166/2019. 

Stipendium pro socioekonomicky znevýhodněné studenty je možné pobírat v případě 

prokázání socioekonomického znevýhodnění, kdy je studentům v případě delšího 

studia snižován či odpouštěn poplatek za delší studium. Takoví studenti mohou rovněž 

pobírat sociální stipendium dle Opatření rektora JU č. R392 na rok 2019, případně 

žádat o mimořádná stipendia děkanku fakulty.  
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  PORADENSKÉ SLUŽBY PRO STUDENTY    

 
 

 

EF JU poskytuje studentům standardní služby přes své Studijní oddělení a 

pedagogické poradce.  

 

Ekonomická fakulta má nastaven velmi individuální přístup při vyřizování studijních 

agend.  Aktuální informace, týkající se studia, jsou zveřejňovány na elektronické 

nástěnce, využíván je rovněž systém hromadné mailové adresy. Od roku 2015 je 

poskytována telefonická podpora na speciální lince pro uchazeče o studium.  Většina 

uchazečů je obvolána a jsou jim poskytovány informace k průběhu přijímacího řízení.  

 

Na Ekonomické fakultě jako jediné na JU je 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. Další 

zajímavou aktivitou Kariérního centra je projekt Stínování manažerů, kde mají studenti 

možnost během jednoho pracovního týdne ve společnosti manažera získat praktické 

dovednosti a zkušenosti. Studenti poznají jeho typickou pracovní náplň a zároveň si 

otestují své schopnosti. 

 

K průběžné informovanosti studentů slouží rovněž monitory s aktuálními informacemi, 

umístěné v budovách EF JU 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. 
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 ABSOLVENTI 
 

 

Počty absolventů EF JU k 31. 12. 2019: 

 

Stupeň studia Forma studia Počet  

absolventů 

Bakalářský Prezenční 128 

Kombinovaná 24 

Navazující 

magisterský 

Prezenční 92 

Kombinovaná 42 

Doktorský Prezenční 0 

Kombinovaná 2 

Celkem  288 

 

 
  SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY      

 
 

Na Ekonomické fakultě má tradici Klub absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU již od 

roku 2014. Registrovaní absolventi získavají čtvrtletně informace o akcích a novinkách na 

fakultě prostřednictvím newsletru a také dostávají pozvánky na zajímavé přednášky, 

semináře a kurzy CŽV. Spolupráce s absolventy je pro Ekonomickou fakultu JU stále 

významnější zpětnou vazbou pro posuzování užitečnosti získaných znalostí a kompetencí. 

Absolventi, odcházející do praxe často zprostředkovávají přenos odborných informací mezi 

fakultou a pracovištěm, připravují pro studenty praxe nebo odborné semináře a 

workshopy.  

 

Celá řada absolventů, kteří se úspěšně uplatnili v praktickém životě, s fakultou průběžně 

spolupracuje jako externí spolupracovníci v komisích státních závěrečných zkoušek, při 

konzultacích návrhů akreditačních materiálů, v rámci SVOČ a mnohých dalších aktivitách. 

 

 
  UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE      

 
 

Údaje o zaměstnanosti absolventů jsou zjišťovány přes počty absolventů evidovaných na 

úřadu práce ČR. Pravidelně se realizuje průzkum uplatnění absolventů na trhu práce. V 

roce 2019 byl realizován na vzorku 1429 absolventů.  Jihočeská univerzita rovněž 

pravidelně sleduje speciální přílohy některých novin a časopisů, které zejména v období 

podávání přihlášek na vysoké školy publikují oborová srovnání nezaměstnanosti 

absolventů vysokých škol. K lepšímu uplatnění absoventů na trhu práce přispívá I Kariérní 

centrum, které již sedmým rokem nabízí studentům široků paletu služeb od přípravy na 

pracovní pohovor až po stínovaní manažerů.  

 

 
  SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMÍ ZAMĚSTNAVATELI  

 
 

Spolupráce Ekonomické fakulty s potenciálními zaměstnavateli absolventů probíhá v 

několika rovinách. První z nich je organizování odborných praxí, kdy se mohou studenti 
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dostat do přímého kontaktu s budoucími potenciálními zaměstnavateli a předvést své 

znalosti a dovednosti. Druhou je spolupráce a přizvání zástupců z praxe na odborné 

přednášky. Další rovinou je pořádání tzv. Kulatých stolů s partnery EF JU. Významnou 

aktivitou, kterou jako jediná Ekonomická fakulta realizuje, je pořádání veletrhu pracovních 

příležitostí Eures European Jobday pro studenty celé JU. Partnerem veletrhu je EURES a 

Úřad práce České Budějovice. Tohoto veletrhu se pravidelně účastní zástupci významných 

zaměstnavatelů působících v České republice. Studentům přináší možnost najít 

pontencionálního zaměstnavatele. Akce se v roce 2019 účastnilo přes 2500 studentů. Další 

pořádanou aktivitou je soutěž studentských podnikatelských záměrů Invest Day, pro 

studenty všech fakult nejen JU. 

Cílem soutěže je podpořit talentované studenty, otestovat jejich prezentační schopnosti a 

schopnost prodat svůj nápad investorům a v roce 2019 byla soutěž v mezinárodním 

kontextu, kde se zapojili studenti Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity a 

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg. 
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ZÁJEM O STUDIUM 
 

 
PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA FAKULTĚ  

 
 

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů/oborů je organizováno bez 

nutnosti přijímací zkoušky. 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.). 

 

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů/oborů 

požaduje po uchazečích, aby složili příjímací zkoušku z Ekonomie a druhého 

předmětu dle volby studijního oboru. Přijímací zkoušky se uskutečňují na 

počítačích.  

 

Přijímací řízení do studijních programů/oborů uskutečňovaných v anglickém 

jazyce je realizováno formou ústního pohovoru.  

 

Fakulta si přijímací zkoušky zajišťuje vlastními zdroji. 

 

 
SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ O 

STUDIUM   

 
 

 

Ekonomická fakulta informuje potenciální uchazeče o možnostech studia 

několika způsoby. Prvním z nich jsou tradiční nástroje propagace webové 

stránky fakulty a univerzity, sociální sítě, tisk a média. Dalším způsobem 

spolupráce je obesílání vytipovaných středních škol s letáky o možnostech studia 

na naší fakultě a následně přímý kontakt pracovníků fakulty se studenty na 

středních školách. Se středními školami je komunikováno i při přípravě a 

uskutečňování Dne otevřených dveří. Ekonomická fakulta má svou fakultní 

střední školu Obchodní akademii a Jazykovou školou s právem státní jazykové 

zkoušky v Písku, kde spolupráce je realizovaná především na společných 

projektech, kde jsou testovány manažerské dovednosti studentů. Další aktivitou 

je akce, pořádaná fakultou Vysokoškolákem nanečisto, které se v roce 2019 

zúčastnila např. OA Husova České Budějovice, Obchodní akademie a Jazyková 

škola s právem státní jazykové školy v Písku a Obchodní akademie a Vyšší 

odborná škola ekonomická v Táboře. Celkem fakultu v rámci Vysokoškoláka 

nanečisto navštívilo 186 studentů z výše uvedených středních škol. 

Dalším důležitým zdrojem informovanosti o dění na EF jsou fakultní časopis 

Efektiv a Noviny EF, které přinášejí zajímavosti a události z dění na naší fakultě  
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ZAMĚSTNANCI 

 
KARIÉRA A ODMĚNOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ   

 
Na Ekonomické fakultě jsou každoročně sledovány výkony akademických 

pracovníků kateder v oblasti pedagogické činnosti a VaV. Na základě 

dosažených výsledků jsou stanovovány rozpočty jednotlivých kateder a 

poskytovány prostředky na osobní ohodnocení - viz Opatření děkana č. 

170/2019 a 171/2019.  

 

Fakulta využívá od roku 2017 systém HAP.   

 

 

 
ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ   

 
V rámci CŽV EF mohou pracovníci využít nabídku kurzů pro zaměstnance. 

Příprava a zdokonalování jazykových kompetencí je podporováno dle 

Opatření děkana 82/2015.  Využívány jsou rovněž jazykové kurzy pořádané 

CŽV JU.  

 

Fakulta je od roku 2017 zapojena do celouniverzitního strategického 

projektu OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348, aktivity KA 2 - 

Posílení kvality vzdělávacích činností, DA 2.1 pedagogické kompetence, 

jejímž cílem je posílení kvality vzdělávacích činností na JU. V rámci této 

aktivity byly vytvořeny následující výstupy: 

• Kompetenční rámec pedagogických pracovníků JU, 

• Koncepce vzdělávání zaměstnanců JU v oblasti pedagogických 

kompetencí, 

• Analýza vzdělávacích potřeb akademických pracovníků JU (se 

zaměřením na rozvoj pedagogických kompetencí), 

• Kurz pedagogických kompetencí: výukové moduly 1 – 11, 

• Soupis materiálů určených k využití v rámci Kurzu pedagogických 

kompetencí: výukové moduly 1 – 11.  

 

Akademičtí pracovníci se rovněž zapojili do aktivity 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. Dosud 

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) 

• 9 hypertextových učebnic (katedra matematiky: TPS, GIS1, GIS2, 
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Matematika 1, Matematika 2, Operační analýza, Ekonometrie, 

Statistická analýza časových řad, Statistické metody v ekonomii) – 

listopad 2019 

• Simulátor "Strategický management v obchodě a CR" (listopad 2019) 

 

 

 

 

 
GENDEROVÁ ROVNOST   

 
 

Ekonomická fakulta JU nemá vypracován vlastní plán genderové rovnosti. 

Fakulta vychází v této oblasti z národních strategií a doporučení v oblasti své 

činnosti a nadřazených dokumentů připravovaných Rektorátem JU. JU 

získala ocenění HR Award, udělované Evropskou komisí. V rámci tohoto 

projektu bude vypracována celouniverzitní strategie řízení lidských zdrojů. 

 

 

Ekonomická fakulta spolupracuje s více než 70 zahraničními partnerskými univerzitami 

(zejména v Evropě, ale rozšiřuje i kontakt s mimoevropskými univerzitami). Hlavní náplní 

spolupráce je výměna studentů a krátkodobé pedagogické působení akademických 

pracovníků, rozšiřuje se ale i vědecká spolupráce. V roce 2019 bylo vysláno více než 30 

studentů na studijní pobyt či stáž delší než čtyři týdny, na nejméně tutéž dobu bylo 

přijato zhruba 60 zahraničních studentů. Vysláno do zahraničí bylo 65 akademických a 

vědeckých pracovníků a přijato 16 akademických a vedeckých pracovníků ze zahraničí. 

 

 

INTERNACIONALIZACE 
 

ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ   

 
 

Ekonomická fakulta je aktivně zapojena do vzdělávacího programu Evropské unie 

Erasmus+ pro období 2014-2020. V roce 2019 probíhaly aktivity v rámci klíčové akce 

KA1. Dále je zapojena do středoevropského výměnného programu pro univerzitní studia 

CEEPUS III. 

 

 
DALŠÍ PODPORA INTERNACIONALIZACE 

 
 

Mobility studentů i zaměstnanců byly dále v omezené míře finančně podpořeny z 

projektu institucionálního plánu a z finančních prostředků rozpočtového okruhu IV  

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ukazatele D) a také z fondu strategických 

priorit Jihočeské univerzity. Probíhala aktualizace vyučovaných v anglickém jazyce a 

informační kampaň na vybraných partnerských zahraničních univerzitách s cílem přilákat 

zájemce o krátkodobé studijní pobyty. 
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STUDIJNÍ PROGRAMY V CIZÍM JAZYCE 

 
 

V roce 2019 byl na Ekonomické fakultě nabízen uchazečům v každém stupni studia jeden 

studijní program v cizím jazyce. Na bakalářském stupni se jednalo o studijní obor v 

anglickém jazyce Economic Informatics, na magisterském stupni byl nabízen joint degree 

studijní program Regional and European Project Management, ve kterém je výuka 

kombinována v několika jazycích. V tomto programu v roce 2019 úspěšně ukončilo 

studium devět absolventů.  

Na třetím stupni vysokoškolského studia byl již třetím rokem zájemců o studium nabízen 

doktorský studijní obor s názvem Management and Business Economics. 

 

 

VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST 
 

 
  PROPOJENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ    

 

 

Propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací probíhá na EF na několika úrovních - zaměstnanci 

sami se snaží aplikovat nové poznatky do vyučovaných předmětů a zvou vědecké 

spolupracovníky k přednáškám pro ostatní zaměstnance a studenty, dále se snaží 

výzkumná témata propojovat s výukou, vypisovat bakalářské a dipomové práce na 

aktuální témata a spolupracovat s nadanými studenty např. zapojováním studentů do 

grantů. 

Studenti jsou také pravidelně zváni na konference a workshopy pořádané na fakultě a 

každoročně je pro ně organizována SVOČ. 

 
  MOTIVACE PRACOVNÍKŮ K TVŮRČÍ ČINNOSTI A PODPORA MLADÝCH VÝZKUMNÍKŮ   A 

HODNOCENÍ VaV ČINNOSTI 

 
 

V roce 2019 byla na fakultě nově jmenována Rada VaV, která navrhuje vedení EF systém 

hodnocení VaV a navrhuje a hodnotí další podporu VaV na fakultě. 

V roce 2019 proběhla revize a následná aktualizace podkladů k podpoře tvůrčí činnosti 

na EF. Byla vydána související opatření děkana: 

OD 170/2019 - publikační a pedagogický standard akademického/vědeckého pracovníka 

EF JU; 

OD 171/2019 - k finanční podpoře výzkumu, vývoje a pedagogické činnosti na EF JU; 

OD 173/2019 - procesní zajištění podávání projektových/grantových žádostí. 

OD 170/2019 zohledňuje nově nastupující zaměstnance či zaměstnance, kteří čerpali 

mateřskou či rodičovskou dovolenou.  

Především pro začínající pracovníky a studenty doktorského studia bylo v roce 2019 

vyhlášeno druhé kolo Interní grantové soutěže (IGS) a mimořádné fakultní RVO 2020, do 

nichž bylo přihlášeno 11 projektů a 9 projektů bylo fakultou vybráno k financování. Cílem 

bylo podpořit výzkum zaměstnanců a studentů DSP, který směřuje ke zkvalitnění 

vědecko-výzkumných výsledků na EF. 

Fakulta také podala kvalitní projekt na univerzitní postdoc pozici. 

Během roku 2019 také proběhlo zpracování podkladů pro hodnocení v Metodice 17+, v 
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tomto roce se kromě modulů 1 a 2 zpracovávaly také podkladu pro modul 3 a částečně 

pro modul 4 a 5. Pro modul 3 byla vytvořena webová stránka s přehledem VaV činnosti 

na fakultě za jednotlivé roky, viz 

https://www.ef.jcu.cz/veda-a-vyzkum/vyzkumna-temata-ef/science-and-research-

activities-at-the-faculty-of-economics-2014-2019-_rozcestnik. 

 

 

 
  ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI    

 
 

EF důsledně dbá na zapojování studentů všech stupňů studia do tvůrčí činnosti např. 

následujícími způsoby: 

• GAJU: V roce 2019 byli vybraní studenti magisterských studijních programů  

a studenti DSP zapojeni celkem do 3 týmových projektů GAJU. Kromě aktivní 

účasti na řešení projektů se studenti podíleli jako autoři či spoluautoři na 24 

odborných výstupech vykazovaných pod specifickým výzkumem do RIV za 

rok 2019. 

• SVOČ: Každoročně pořádaná soutěž studentské vědecké a odborné činnosti 

podporuje prezentační a komunikační dovednosti studentů EF všech 

studijních programů. V roce 2019 se soutěže účastnilo 65 studentů, z toho 6 

studentů DSP v nesoutěžní doktorské sekci. Studenti prezentací příspěvků 

před odbornou porotou získají i tolik potřebou zpětnou vazbu na jejich práci. 

• Ostatní projekty: Studenti EF jsou zapojováni i do ostatních výzkumných týmů 

na řešených projektech EF, např. H2020, Visegrad, TAČR, GAČR atd.  

• V rámci svých kvalifikačních prací studenti také zpracovávají témata zadaná 

podniky a institucemi. 

• Studenti DSP si mohou zažádat (a jsou k tomu vyzýváni a motivováni) jako 

hlavní řešitelé i o projekt IGS či individuální GAJU. 

• Studenti jsou pravidelně zváni (a někteří I zapojováni do organizace) na 

konference pořádané na JU. 

 

V roce 2019 také začala revize OD Pravidla pro přijímání a financování pomocných 

vědeckých sil na katedrách EF JU, což podpoří zapojování nadaných studentů do 

výzkumných týmů na fakultě. 

 

 
  ŘEŠENÉ GRANTY A PROJEKTY, VÝSTUPY VAV   

 
 

 

Pracovníci EF vystupovali jako řešitelé, spoluřešitelé či partneři v následujících 

projektech: 

• Visegrad 21830123 Social media and trust building (2019-2020, doc. Ing. P. 

Řehoř, Ph.D.) 

• NAZV QK1920391 Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické 

dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a 

návrh strategických cílů do roku 2030 (2019-2021, doc. Ing. E. Cudlínová, 

CSc.) 

• GA ČR 19-04412S Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin 

(2019-2021, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.) 
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• GA ČR 19-10694S Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení 

(2019-2021, PhDr. J. Vávra, Ph.D.) 

• TAČR TL02000423 Systém pro podporu marketingového rozhodování 

DestinACE (2019-2022, Ing. V. Vojtko, Ph.D.) 

• TAČR TL02000144 Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra" 

(2019-2021, JUDr. Ing. Z. Strnad, Ph.D., MPA) 

• TAČR TL02000012 Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a 

praxe (2019-2022, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová) 

• HORIZON 2020 POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for 

realising the full potential of European BIOeconomy (2018-2021, doc. Ing. E. 

Cudlínová, CSc.) 

• COST CA16229 Environmental Citizenships: Visions of Future and Their 

Acceptance Among Students (2018-2021, PhDr. J. Vávra, Ph.D.) 

• TAČR TL01000348 Systém kurzové prevence (2018-2020, Ing. M. Krásnická, 

Ph.D.) 

• Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und 

Mittelunternehmen) (2017-2019, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.) 

• GAJU 047/2019/S Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0. (2019-2021, 

doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.) 

Dále bylo v roce 2019 podaných 9 projektů TAČR, 7 projektů GAČR, 1 projekt Visegrad+ 

Grants, 1 projekt MŠMT Action, 4 individuální a jeden týmový projekt GAJU. 

Publikační činnost pracovníků EF byla vložena do systému OBD k následnému exportu 

do RIVu těch výsledků, které splňují požadavky hodnocení. RVVI. Celkem bylo do RIV 

odesláno 15 článků typu Jimp a 14 článků typu Jsc. 

  

 
  Konference a workshopy pořádané EF JU 

 
 

V roce 2019 proběhly také následující aktivity, které umožnily prezentaci výsledků tvůrčí 

činnosti s rozvojem dalšího vzdělávání: 

  

 

Mezinárodní vědecká konference Matematické metody v ekonomii 2019: 37. ročník 

mezinárodní konference MME 2019 pořádala EF pod záštitou České ekonometrické 

společnosti, České společnosti pro operační výzkum a Slovenské společnosti pro 

operační výzkum. Konference se zúčastnilo okolo 150 účastníků z 6 zemí světa, zaznělo 

83 odborných příspěvků a dvě odborné přednášky na plenárním zasedání, jejichž autory 

byli doc. Ronald Hochreiter a prof. Gustav Feichtinger. Konference se pyšnila nejenom 

vysokou účastí, ale i velice pozitivními ohlasy ze strany jejích účastníků a odborné 

veřejnosti.  

 

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2019: Tématem 13. ročníku 

konference bylo „100 let české koruny“, čemuž odpovídalo i zaměření plenárního 

zasedání, v němž jako klíčový řečníci vystoupili prof. Zdeněk Revenda a prof. Ryozo 

Miura. Konferenční témata byla vybrána tak, aby pokryla výzkumná témata fakulty a 

zároveň oslovila i externí zájemce o konferenci. Konference se účastnilo cca 100 

účastníků, zaznělo 50 odborných příspěvků, z nichž 22 bylo externích. Konference 

naplnila i svůj mezinárodní rozměr, neboť účastníci pocházeli z 5 států. 

  

SVOČ 2019: Studentské vědecké a odborné činnosti se v roce 2019 účastnilo 65 
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studentů, z toho 6 studentů DSP v nesoutěžní doktorské sekci. SVOČ již tradičně 

podpořila prezentační a komunikační dovednosti studentů, kteří představili své práce 

před odbornou porotou a získali tím od ní i cennou zpětnou vazbu. 

  

TourConf 2019: Konference se účastnilo téměř 60 účastníků, kteří si vyslechli 4 odborné 

přednášky zaměřené na partnerství a spolupráci v cestovním ruchu. Konferenci pořádala 

EF v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku s následným kulturním 

programem v Českých Budějovicích. 

  

Naše společná přítomnost 2019: 9. ročník konference s podtitulem „Odpovědná 

spotřeba: Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát“ spolupořádala EF JU ve spolupráci 

s Filozofickou fakultou a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 

Pedagogickou fakultou UHK a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Akce se 

účastnilo zhruba 100 účastníků. 

 

Kvalitativní metody ve výzkumu V: Odborný program zaměřený na využívání 

kvalitativních metod ve vědeckých výzkumech určený jak pro odborníky, kteří se věnují 

výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody ve výzkumu, tak i pro 

studenty či doktorandy, kteří své výzkumy připravují. Pátý ročník s podtitulem „Sociální 

sítě – přeměna reality“ spolupořádala EF ve spolupráci s PEF ČZU a SOÚ AV ČR. 

 

 

 

 
  SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ      

 
 

Smluvní výzkum je vždy sjednáván za účelem řešení konkrétní a aktuální problematiky 

v praxi. Fakulta se orientuje na zakázky smluvního výzkumu s socioekonomickou 

problematikou.  

 

…………… 

               

Podnik / instituce  Název  

MAS Blatensko, o.p.s. Příprava podkladů pro Mid-term evaluaci 

realizace 

strategie 

komunitně 

vedeného 

místního 

rozvoje MAS 

Blatensko 

MAS Třeboňsko,  Příprava podkladů pro Mid-term evaluaci realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Třeboňsko  

 

MAS Pomalší, o.p.s. Příprava podkladů pro  Mid-term evaluaci realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Pomalší 

MAS Šumavsko, z.s. Příprava podkladů pro Mid-term evaluaci realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Šumavsko 

MAS Střední Povltaví, z.s. Příprava podkladů pro Mid-term evaluaci realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
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Povltaví  

MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s Příprava podkladů pro Mid-term evaluaci realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Blanský les – Netolicko 

MAS Růže, z.s. Příprava podkladů pro Mid-term evaluaci realizace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Růže 

Teplárna České Budějovice, a.s. Postoje a vnímání Teplárny České 

Budějovice 

Jihočeský kraj  Analýza socio-ekonomických dopadů CZ-SK 

SOUTH LIFE  

 

 

 
HORIZONTÁLNÍ MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JEJICH 

VZDĚLÁVÁNÍ       

 
 

Ekonomická fakulta JU podporuje podnikavost svých studentů. V rámci projektu OP 

VVV vznikl nový předmět Podpora podnikavosti, vyučován napříč JU.  

 

Podnikavost studentů je podporována i organizovaním soutěže Invest Day, kdy v roce 

2019 byla realizována v mezinárodním měřítku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



19  

TŘETÍ ROLE FAKULTY 
 
 

  
  

 
  OBLAST PŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE        

 
 

Ekonomická fakulta je více orientovaná na aplikovaný výzkum, kde přenos informací do praxe je 

zabezpečen pomocí vlastních veděckovýzkumných výstupů (publikace, knihy, softwary, metodiky), 

pořádáním odborných konferencí a seminářů pro odborníky z aplikační sféry. Dalším způsobem je 

pak smluvní výzkum za účelem řešení konkrétní a aktuální problematiky v praxi.   

 
  
  

 
  PŮSOBENÍ V REGIONU SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI SUBJEKTY         

 
Ekonomická fakulta spolupracuje s místní samosprávou, Jihočeským krajem, KS MAS Jihočeský 

kraj, Jihočeskou hospodářskou komorou, JVTP a dalšími významnými organizacemi a institucemi 

v rámci přípravy a následné realizace nejrůznějších projektů, strategií, studií. Ekonomická fakulta 

se stala členem Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, vytvořila expertní skupinu 

Power4Bio, zaměřenou na bioekonomiku a využívání lokálních zdrojů biomasy.  Aktivně se 

zapojuje i do členství v různých platformách, uskupeních formujících dění v regionu v oblastech 

regionálního rozvoje, živorního prostředí a turismu. Jedná se o spolupráci odbornou s přesahem 

do vzájemné propagace a šíření dobrého jména fakulty, potažmo Jihočeské univerzity a 

partnerů. 
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3 Vnitřní předpisy vydané v roce 2019 
 
 

V roce 2019 byla vydána následující Opatření děkanky Ekonomické fakulty: 
 

177/2019  Opatření děkana č. 177/2019 - stipendijní komise 

176/2019  Opatření děkana č. 176/2019 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke 
studiu 2020/2021 (v AJ) 

175/2019  Opatření děkana č. 175/2019 - k inventarizacím na EF v roce 2019 

174/2019  Opatření děkana č. 174/2019 - k prověrkám BOZP (příloha R 405) 

173/2019  Opatření děkana č. 173/2019 - Procesní zajištění podávání projektových/grantových žádostí 
(příloha) 

172/2019  Opatření děkana č. 172/2019 - Vyhlášení IGS a mimořádného RVO na rok 2020 včetně příloh 
(RVO, IGS) 

171/2019  Opatření děkana č. 171/2019 - k finanční podpoře výzkumu, vývoje a pedagogické činnosti na 
EF JU 

170/2019  Opatření děkana č. 170/2019 - publikační a pedagogický standard akademického/vědeckého 
pracovníka EF JU 

169/2019  Opatření děkana č. 169/2019 - k povinnostem studentů doktorského studia na EF JU v Českých 
Budějovicích (v AJ) 

168/2019  Opatření děkana č. 168/2019 - dodatek č. 4 - 2.kolo přijímacího řízení 

166/2019  Opatření děkana č. 166/2019 - prospěchové stipendium 

165/2019  Opatření děkana č. 165/2019 - statut Znaleckého ústavu při EF JU 

164/2019  Opatření děkana č. 164/2019 - dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro 
přijetí ke studiu (2. kolo přijímacího řízení) k OD č. 148/2018 

163/2019  Opatření děkana č. 163/2019 - dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro 
přijetí ke studiu (možnost změny volby) k OD č. 148/2018  

162/2019  Opatření děkana č. 162/2019 - ke standardizaci podpory výuky na EF 

161/2019  Opatření děkana č. 161/2019 - dodatek č. 1 k OD č. 139/2018 - k zásadám pro poskytování 
výkonnostní prémie pracovníkům kateder a ke kritériím hodnocení pedagogické a výzkumné, 
vývojové a inovační činnosti na EF JU 

160/2019  Opatření děkana č. 160/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě 

159/2019  Opatření děkana č. 159/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě 

158/2019  Opatření děkana č. 158/2019 - Organizační řád EF JU včetně přílohy  

https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_177-stipendijni-komise.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_176_prijimacky2020_ceske.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_176_prijimacky2020_aj.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_175_2019-k-inventarizacim-na-ef.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_174.pdf
https://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_405_proverky_bozp_2019.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_173.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/schvalovaci-list-k-projektovemu-zameru.doc
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_172_2019.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/formular-na-zadost-o-mimoradne-fakultni-rvo.docx
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/formular_navrh-projektu-igs.docx
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_171_2019.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-170_2019-publikacni-a-pedagogicky-standard-akademickehovedeckeho-prac.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-169_2019-povinnosti-studentu-dsp.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019169-a.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_168.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_166.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_165.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_164.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_163.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2019_162-pedagogika.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_161.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_160
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_159
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_158-organizacni-rad-ef-ju.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/organizacni-struktura_2019.pdf
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157/2019  Opatření děkana č. 157/2019 - Dodatek č. 1 k OD 148/2018 

156/2019  Opatření děkana č. 156/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě 

155/2019  Opatření děkana č. 155/2019 - Dodatek č. 1 k OD č. 115/2017 

154/2019  Opatření děkana č. 154/2019 - o zřízení volební komise k volbám do Akademického senátu EF 

153/2019  Opatření děkana č. 153/2019 - Vyhlášení voleb do Akademického senátu EF JU 

152/2019  Opatření děkana č. 152/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 

151/2019  Opatření děkana č. 151/2019 - ke stanovení pracovní doby a její evidence včetně příloh 

 
V roce 2019 byla vydána následující Sdělení děkanky Ekonomické fakulty: 

 

116/2019  Zápis do letního semestru akademického roku 2019/2020 

115/2019  Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 
2019/2020 

114/2019  Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 
2019/2020 - pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů 

113/2019  Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 
2019/2020 - pokyny pro studenty 

112/2019  Harmonogram SZZ 

111/2019  Organizace a harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and 
European Project Management 

110/2019  Harmonogram komisí přijímacího řízení - nově akreditované obory 

109/2019  Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního 
programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2019/2020 

108/2019  Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2019/2020 

107/2019  Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů 
pro rok 2019/2020 

106/2019  Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů pro rok 2019/2020 

105/2019  Zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020 

104/2019  Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek 

103/2019  Přijímací pohovory do bakalářského studijního oboru Economics Informatics 

102/2019  Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 
2018/2019 

101/2019 
101/2019E 

Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního 
programu Regional and European Project Management  

https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_157.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_156
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_155.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_154-o-zrizeni-volebni-komise-k-volbam-do-akademickeho-senatu-ef.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2019_153.pdf
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