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PŘEDMLUVA  
 

 
Vážení čtenáři a uživatelé naší výroční zprávy o činnosti, 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva z roku 2020, který nebyl pro nikoho z nás vůbec jednoduchý. Přes 

všechny peripetie s mimořádnými opatřeními, on-line výuku a omezeními fungování si naše fakulta může 

rekapitulovat, že tento rok přinesl i mnoho pozitivního. Pomáhali jsme též veřejnosti a zdravotníkům, 

mnozí pracovníci a studenti vykonávali dobrovolnickou činnost při boji s pandemií. Zde jsou v úvodu 

shrnuty naše aktivity v tomto směru.  

Ve spolupráci s firmou Tredi Technology s. r. o. z Plané nad Lužnicí jsme vyráběli prostřednictvím 3D 

tiskáren respirátory. Lékařům a pacientům z ohrožených skupin byly tyto respirátory poskytnuty 

sponzorsky zdarma. Vedení fakulty se rovněž rozhodlo poskytnout své IT zázemí pro zapojení se do 

celosvětového projektu s názvem Folding@Home, v rámci kterého jsou servery jednotlivých členů 

projektu zapojeny do výpočtů a analýz dat s cílem zkoumání a nalézání potenciálních léků na Covid-19. 

Dále vzniklo poradenské centrum, kdy prostřednictvím e-mailu 

se mohli podnikatelé obracet s dotazy na odborné pracovníky, 

kteří jim pomohli s podáváním žádostí o příspěvek na krytí 

ekonomických ztrát vyplývajících ze současné situace. Probíhaly 

také odborné přednášky na toto téma a ani samotní studenti 

Ekonomické fakulty nezůstali k aktuální situaci lhostejní a v první 

vlně pandemie vyměnili na čas své studijní povinnosti za šicí 

stroje. Ušité roušky rozdali nejen dalším studentům a kolegům, 

ale část z nich byla také věnována onkologickým pacientům a 

dětskému domovu na Táborsku. 

Spolu s JCI South Bohemia se Ekonomická fakulta zasloužila o 

udělení cen Budějovický Korona Hrdina. Toto ocenění mělo za 

cíl nejen poděkovat lidem, kteří se aktivně zapojili do pomoci  

svým bližním, ale také rozšířit povědomí o jejich činnosti a inspirovat tak další budoucí hrdiny mezi námi.  

Toto jsou jen střípky aktivit, které byly viditelné navenek. Ale uvnitř fakulty se nám podařilo zvládat takové 

povinnosti, jako byl přechod rozvrhu a výukových aktivit do systému MS Teams. Dále jako celá univerzita 

jsme byli hodnoceni Mezinárodním evaluačním panelem s důrazem na sociální relevantnost naší činnosti. 



 

Na jaře byl schválen dlouhodobý záměr fakulty odpovídající aktuálnímu stavu nově akreditovaných 

studijních programů a od 1. 9. 2020 začala fakulta fungovat v nové zeštíhlené struktuře kateder.  

Konkrétní čísla a vývoj v hlavních činnostech přináší následující kapitoly, ale již nyní na úvod mohu 

shrnout, že jsme vyšli z tohoto mimořádného období velmi pozitivně a jsem o mnoho silnější než před 

tímto rokem. 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
děkanka fakulty 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ 
 

 
 

 

1.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 

 
Název, sídlo: 
 
Ekonomická fakulta  

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Adresa:  

Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice 

 

 
 

1.2 VEDENÍ, SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY, AKADEMICKÉHO SENÁTU A DALŠÍCH ORGÁNŮ    
 

 

Vedení Ekonomické fakulty: 
  
Děkanka fakulty 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Proděkanka pro pedagogickou činnost 

doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.  

Proděkanka pro vědu a výzkum 

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. 

Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 

RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.  

Proděkan pro zahraničí 

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA.  

Tajemnice fakulty 

Mgr. Eva Fichtnerová 

  
  
  



 

 
Vědecká rada EF JU: 
 

doc. Ing. Václav Beran, DrSc.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.   Vysoká škola ekonomická v Praze 
Dr. rer. soc. oec. Ing. Martin Dvořák, MBA Zambelli - technik, spol s r. o.  
prof. Ing. Lubomír Gurčík, CSc.   Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre  
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.  Vysoká škola ekonomická v Praze 
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.  Česká zemědělská univerzita v Praze  
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.  Vysoká škola ekonomická v Praze 
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.  Západočeská univerzita v Plzni  
prof. Ing. Kamil Kuča, CSc.   Univerzita Hradec Králové 
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.  Česká zemědělská univerzita v Praze  
prof. Ing. Petr Marek, CSc.   Vysoká škola ekonomická v Praze 
doc. Ing. Petra Marešová, Ph.D.   Univerzita Hradec Králové 
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.   Česká zemědělská univerzita v Praze  
prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný   Západočeská univerzita v Plzni  
prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.   Česká zemědělská univerzita v Praze  
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.   Česká zemědělská univerzita v Praze  
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.   Mendelova univerzita v Brně 
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.   Technická univerzita v Liberci  
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.   Mendelova univerzita v Brně 
 
  



 

Akademický senát EF JU 
 
Předseda 
Ing. Tomáš Volek, Ph.D.    Katedra ekonomiky (do 31. 8. 2020) 
      Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky (od1. 9. 2020) 
Místopředsedové  
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.   Katedra účetnictví a financí 
Tomáš Záruba     student UFŘP 
Členové - akademičtí pracovníci 
JUDr. Rudolf Hrubý    Katedra práva (do 31. 8. 2020) 
      Katedra regionálního managementu a práva (od1.9.2020) 
Ing. Martina Novotná, Ph.D.   Katedra ekonomiky (do 31. 8. 2020) 
      Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky (od1. 9. 2020) 
Ing. Martin Pech, Ph.D.    Katedra řízení 
doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.   Katedra řízení 
JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.   Katedra práva (do 31. 8. 2020) 
      Katedra regionálního managementu a práva (od1.9.2020) 
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA  Katedra práva (do 31. 8. 2020) 
      Katedra regionálního managementu a práva (od1.9.2020) 
Mgr. Klára Vocetková    Katedra aplikované matematiky a informatiky 
Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.   Katedra řízení 
Členové - studenti 
Ludmila Černá     studentka UFŘP 
Bc. Matyáš Hric     student ŘEP 
Adam Novák        student UFŘP 
Bc. Filip Hošinský do 2. 11. 2020  student ŘEP 
Miroslava Pečenková  od 2. 11. 2020  studentka EM 

 
 
Katedry  
 
Katedra ekonomiky (do 31. 8. 2020) 
Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky  
(od 1. 9. 2020) 
Katedra regionálního managementu  
(do 31. 8. 2020) 
Katedra práva (do 31. 8. 2020) 
Katedra regionálního managementu a práva  
(od 1. 9. 2020) 
Katedra jazyků (do 31. 8. 2020) 
Katedra obchodu a cestovního ruchu  
(do 31. 8. 2020) 
Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků  
(od 1. 9. 2020) 
Katedra řízení 
Katedra účetnictví a financí 

Ostatní oddělení 

Oddělení vědy a výzkumu 
Oddělení pro zahraniční vztahy 
Studijní oddělení 
Ekonomické oddělení 
Oddělení IT 
Projektové oddělení 
Oddělení pro podporu celoživotního vzdělávání 
Kariérní centrum a PR 
Provozně technické oddělení 
Správa a údržba budov 
Znalecký ústav (činnost pozastavena) 
 
 

 
 

 
Dne 25. 5. 2020 byla schválena nová struktura fakulty na základě naplňování dlouhodobého záměru EF 
JU na období 2020-2025 

  



 

 

1.3 PROFIL EKONOMICKÉ FAKULTY  
 

 

Profil EF 

  

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. 

 
 

1.4 VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE   
 

 

 

Ekonomická fakulta ve své strategii usiluje o to stát se fakultou první volby. Je to míněno ve všech 

ohledech, ve vzdělávání v očích uchazečů o studium a studentů, v oblasti spolupráce s praxí v rozhodování 

stakeholderů v otázkách s kým spolupracovat a ve vědeckých aktivitách při zapojování do národních a 

mezinárodních projektových konsorcií, a v neposlední řadě jako vyhledávaný zaměstnavatel kvalitních 

vědecko-pedagogických osobností s přátelskou a motivační pracovní atmosférou pro všechny. 

  



 

 
 

1.5 NOVÁ OPATŘENÍ A SDĚLENÍ DĚKANKY   
 

 
 

Opatření děkana  
  

197/2020 Opatření děkana č. 197/2020 - dodatek č. 3 k OD 130/2017 Metodika k Mzdovému 
předpisu JU 

196/2020 Opatření děkana č. 196/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro 
přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a 
oborů (v AJ) 

195/2020 Opatření děkana č. 195/2020 - k inventarizacím na EF JU v roce 2020 

194/2020 Opatření děkana č. 194/2020 - k doplňkové činnosti 

193/2020 Opatření děkana č. 193/2020 - vyhlášení IGS a mimořádné RVO (přílohy) 

192/2020 Opatření děkana č. 192/2020 - ke jmenování likvidační komise EF JU 

191/2020 Opatření děkana č. 191/2020 - Dodatek č. 4 k pravidlům pro přijímací řízení a 
podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce 

190/2020 Opatření děkana č. 190/2020 - Dodatek č. 2 k OD 130/2017 Metodika k Mzdovému 
předpisu JU 

189/2020 Opatření děkana č. 189/2020 - Dodatek č. 3 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a 
navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém 
jazyce 

188/2020 Opatření děkana č. 188/2020 - k organizační změně 

187/2020 Opatření děkana č. 187/2020 - Organizační řád EF JU 

186/2020 Opatření děkana č. 186/2020 - Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a 
podmínkám pro přijetí ke studiu (k OD 176/2020) 

185/2020 Opatření děkana č. 185/2020 - ke jmenování škodové komise 

184/2020 Opatření děkana č. 184/2020 - Procesní zajištění podávání projektových/grantových 
žádostí a ucházení se o veřejné zakázky (příloha) 

183/2020 Opatření děkana č. 183/2020 - ke jmenování stipendijní komise EF JU 

182/2020 Opatření děkana č. 182/2020 Pravidla pro přijímání a financování pomocných 
vědeckých sil na katedrách EF JU 

181/2020 Opatření děkana č. 181/2020 Sazebník honorářů externistů 

180/2020 Opatření děkana č. 180/2020 Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a 
podmínkám pro přijetí ke studiu (OD 176/2019) 

152/2019 Aktualizace OD 152/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 

179/2020 Opatření děkana č. 179/2020 - harmonogram akademického roku 2020/2021- 
aktualizace 

178/2020 Opatření děkana č. 178/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro 
přijetí ke studiu v DSP (v AJ) 

  
  
  

https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_197_dodatek-c-3-ke-mzdove-metodice-od-130_2017.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_196_prijimacky2021_ceske.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_196_prijimackyaj-2021.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_195_inventarizace-2020.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_194_k-doplnkove-cinnosti-ef-ju.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_193_mimoradne-igs-a-rvo.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_193_mimoradne-igs-a-rvo-prilohy.docx
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_192-_likvidacni-komise-ef.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_191_prijimacky2020_ceske_dodatek4.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_190_dodatek-c-2-k-mzdoveu-predpisu-ef.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_189-dodatek-c-3.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_188
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_187_organizacni-rad.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_186_prijimackyeam_dodatek2.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_185-skodova-komise.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_184-granty.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/schvalovaci-list-projektu.docx
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_183-stipendijni-komise.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_182_pomvedi.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od-2020_181-sazebnik-honoraru-externistu-ekonomicke-fakulty-ju.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_180_prijimacky2020_ceske_dodatek1.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_harmonogram_ar_2019_2020_aktual.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_179_harmonogram_ar_2020_2021.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_178-k-pravidlum-pro-prijimaci-rizeni-a-podminkam-pro-prijeti-ke-studiu-v-dsp.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/od_2020_178-entrance-proceedings-and-conditions-for-acceptance-for-dsp.pdf


 

 
Sdělení děkana  
  

133/2020 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém 
roce 2020/2021 

132/2020 Zápis do letního semestru akademického roku 2020/2021 

131/2020 Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 
2020/2021 - pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů 

130/2020 Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 
2020/2021 - pokyny studenty 

129/2020 Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných 
zkoušek 

128/2020 Organizační zajištění a časový harmonogram obhajob diplomové práce studijního 
programu Regional and European Project Management (Eng.) 

127/2020 Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského 
studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2020/2021 

126/2020 Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních 
programů a oborů pro akademický rok 2020/21 

125/2020 Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů 
pro akademický rok 2020/21 - 2. kolo 

124/2020 Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 
2020/2021 

123/2020 Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných 
zkoušek 

122/2020 Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a 
oborů pro akademický rok 2020/2021, 1. kolo 

121/2020 Harmonogram  přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro 
akademický rok 2020/2021, 1. kolo 

120/2020 Zápisy do zimního semestru akademického roku 2020/2021 

119/2020 Přijímací pohovory do bakalářského studijního programu ECINF pro akademický rok 
2020/2021 

118/2020 Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) 

117/2020 Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního 
programu Regional and European Project Management 

 
 

https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_133_prihlasky_szz_lt21.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_132_zapisy_ls_2021.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_131_vypisovani_temat_zp_zamestnanci.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_130_vypisovani_temat_zp_studenti.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_129_harmonogramszz_podz.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_128_-sdeleni.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_128_deans-notification-repm.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_127-vyse-a-podminky-pro-priznani-stipendia-studentum-prezencni-formy-dsp-pro-akademicky-rok-2020-2021.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_126_prijimacky_magistri_2kolo.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_125_prijimacky_bakalari_2kolo.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_124_prihlasovaniszz_zt2020.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_123_harmonogramszz_lt1.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_122_prijimacky_magistri.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_121_prijimacky_bakalari.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_120-zapisy_zs_2020_21.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_119_prijimacky_ecinf.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd-2020_118-vyhlaseni-souteze-svoc-pro-akademicky-rok-2019-2020.pdf
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/sdeleni-dekana/sd_2020_117_szz_repm2020.pdf


 

 

 
 

2 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  

 

 
 

 

2.1 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY     
 

 
Bakalářské: 

 Analýza v ekonomické a finanční praxi (prezenční), 

 Cestovní ruch (prezenční, kombinované), 

 Ekonomika a management (prezenční, kombinované), 

 Finance a účetnictví (prezenční, kombinované), 

 Management regionálního rozvoje (prezenční, kombinované), 

 Podniková informatika (prezenční, kombinované), 
 

 dobíhající: Ekonomika a management: Obchodní podnikání, Řízení a ekonomika podniku, 
Účetnictví a finanční řízení podniku; Hospodářská politika a správa: Strukturální politika EU 
pro veřejnou správu; Aplikovaná matematika: Finanční a pojistná matematika; Softwarové 
inženýrství a informatika: Ekonomická inforamtika.  

 
 
Navazující magisterské: 

 Ekonomika a management (prezenční, kombinované), 

 Finance a účetnictví (prezenční, kombinované), 

 Regional and European Project Management (v anglickém jazyce), 

 Aplikovaná informatika - specializace: Softwarové inženýrství, Podniková informatika 
(prezenční). 

 

 dobíhající: Ekonomika a management: Obchodní podnikání, Řízení a ekonomika podniku, 
Strukturální politika EU a rozvoj venkova, Účetnictví a finanční řízení podniku; Softwarové 
inženýrství a informatika: Ekonomická informatika. 

 
Doktorské:  

 Ekonomika a mangement (prezenční, kombinované), 

 

 dobíjhající: Ekonomika a management: Řízení a ekonomika podniku (prezenční, 
kombinované) 

 

Habilitační práva:  

 Ekonomika a management 
  



 

 
 

 

2.2 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů)    
 

 
 

V roce 2020 se i přes aktuální epidemiologickou situaci s nemocí COVID-19 uskutečnila na 

Ekonomické fakultě řada zajímavých seminářů a přednášek, byť některé probíhaly v rámci online 

prostředí přes MS TEAMS.  

Seminář pro studenty Účetního auditingu zaměřený na práci se sw IDEA od společnosti  

J + Consult spol. s r.o. byl jedním z posledních, který se uskutečnil v prostorách Ekonomické 

fakulty prezenčně. Účastníci semináře se v průběhu dne seznámili se základními principy práce 

se softwarem IDEA, na praktických příkladech si vyzkoušeli jednotlivé fáze při analýze dat tak, 

aby byli schopni tyto znalosti uplatňovat v praxi. Ve spolupráci s Univerzitou Karlova - Centrem 

pro otázky životního prostředí a EF JU, v rámci společného projektu TAČR TL02000012 s názvem 

Udržitelné podnikání se uskutečnily dva webináře. První webinář s diskuzí se věnoval tématům  

a situaci, zájmům drobných podnikatelů, podpoře a udržitelnosti rodinných firem v regionech ČR 

(příklady dobré a zlé praxe) a podnikání na venkově. Náplní druhého webináře bylo jak využít sítě 

spolupráce v podnikání z pohledu Jihočeské hospodářské komory pod vedením ředitele JHK  

a situace podnikatelů v mimořádných opatřeních, který vedl daňový poradce.  

Výše uvedenými a dalšími vzdělávacími aktivitami se EF JU snaží zpřístupnit nové poznatky 

studentům a zaměstnancům. Dalším zajímavým webinářem byl webinář ve spolupráci s Atlas 

Copco Services Brno, který pojednával o tom, jak se společnost Atlas Copco Services přizpůsobila 

době covidové a jak se vypořádala s přechodem zaměstnanců na práci z domu. Představila změny 

z praxe. Možná se tyto změny příliš neliší od přechodu studentů na distanční výuku. Důležitým 

tématem bylo, jak může tato zkušenost pomoci při hledání zaměstnání v budoucnu. Ekonomická 

fakulta JU ve spolupráci s partnerem Českobudějovicko-Hlubocko, z.s. uspořádala online školení 

“Prezentace destinačního managementu na Facebooku 1” a “Cestovní ruch v praxi”. 

  
Celoživotní vzdělávání 
  
V akademickém roce 2020 / 2021 úspěšně pokračuje poslední ročník výuky Univerzity třetího 

věku pod názvem “Jak být úspěšný na trhu práce v seniorském věku”. Letní semestr byl zahájen 

v únoru 2020, zbývající přednášky se uskutečnily v měsíci září. Vzhledem k nepříznivé situaci 

 s COVID-19 probíhá výuka zimního v online prostředí MS TEAMS, kdy jsou všichni posluchači 



 

vybaveni dotykovými tablety a každý výukový pátek se dle rozvrhu přednášek potkávají  

s přednášejícím online. 

Pro členy Klubu Aktiv, z.s. České Budějovice Ekonomická fakulta uspořádala den s názvem 

“Poznej Ekonomickou fakultu”, v rámci něhož se aktivní senioři seznámili s prostředím 

Akademické knihovny, učeben v paviliónu F, Děkanátu Ekonomické fakulty a Menzy. Během dne 

si vyzkoušeli stezku osobností a Bioekonomickou stezku v prostorách Děkanátu Ekonomické 

fakulty, spočítali si ekologickou stopu, což je měřítko nároku lidí na zemský ekosystém  

a vychutnali si oběd jako za studentských let. 

V měsíci únoru 2020 navštívili Ekonomickou fakultu JU žáci 3. ročníku ZŠ Boršov nad Vltavou.  

Cílem projektu bylo žákům představit vysokoškolské prostředí, k čemu je dobrá věda, ale také 

jim ukázat, že jednou na Jihočeské univerzitě v ČB mohou studovat a získat vzdělání v širokém 

spektru oborů. V rámci programu se setkali se zajímavými tématy formou hry, tvorby rezerv  

v rozpočtu domácnosti, vzdělání při volbě následného povolání, úroků, které souvisí s úvěry, 

zvážení toho, co v životě skutečně potřebujeme. 

Pro studenty Ekonomické fakulty se v roce 2020 uskutečnil kurz Daňové přiznání pro OSVČ  

a zaměstnance, kterého se zúčastnili 4 studenti. Pro širokou veřejnost jsme zrealizovali Kurz IT 

pro seniory, který se konal v učebnách v pavilonu F a byl velice kladně hodnocen a zúčastnilo se 

jej 19 účastníků seniorského věku.  

  

Noc vědců s podtitulem Člověk a robot se tento rok na Ekonomické fakultě konala v online 

prostředí. 

 

 
 

2.3   PRAXE STUDENTŮ, SPOLUPRÁCE S PARTNERY    
 

 
 

I v roce 2020 nabídla Ekonomická fakulta svým studentům odborné stáže a praxe ve významných 

regionálních institucích a podnicích s cílem zvýšení úrovně praktických dovedností studentů  

a připravit je tak na plynulý přechod ze školy do praxe. Zaměření jednotlivých stážových míst 

odpovídá studijním programům a oborům, které aktuálně studenti na Ekonomické fakultě studují 

a jsou převážně v oblastech, zaměřujících se na účetnictví, marketing, logistiku, regionální 

management, spolupráci na projektech nebo cestovní ruch. Během těchto praxí mají student 

možnosti přijít do kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a mohou předvést své znalosti  



 

a dovednosti. Zajištění zpětnovazebních mechanismů je prováděno systémovým nastavením 

hodnotících formulářů v IS MOODLE jako povinné součásti pro absolvování odborné praxe. 

V současné době zveřejňuje a nabízí Ekonomická fakulta partnerům a spolupracujícím institucím 

prostřednictvím svého profilu „Ekonomická fakulta JU“ na Facebooku nabídky pracovních 

příležitostí partnerů a zaměstnavatelů, včetně brigád, jak svým studentům, tak i absolventům. 

Jsou zde umístěny 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.  V některých případech, převážně u nabídek pro končící ročníky, 

jsou studenti oslovováni i prostřednictvím emailu, kdy jim je daná pracovní nabídka rozeslána.  

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

veletrh pracovních příležitostí EURES European JOBDAY. Studenti tak mají jedinečnou příležitost 

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

dlouhodobou stáž. V tomto roce 2020 se 13. ročník tohoto veletrhu z důvodu epidemiologické 

situace neuskutečnil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

3 STUDENTI  
 

 

 
 

 
 

3.1   POČTY STUDENTŮ     
 

 
V roce 2020 studovalo na Ekonomické fakultě k 30. 10. celkem 1262 studentů, z toho 856 v 

bakalářském stupni studia, 357 v navazujícím magisterském stupni a 38 v doktorském stupni 

studia. Počty studentů v jednotlivých stupních studia obsahuje tabulka. 

 

Počty studijících na Ekonomické fakultě k 31.10.2020 
 

Typ studia Forma studia Celkem 

Bakalářský Kombinovaná 183 

 Prezenční 673 

Navazující Kombinovaná 132 

 Prezenční 225 

Doktorský Kombinovaná 17 

 Prezenční 21 

Celoživotní Kombinovaná 11 

Celkem na EF  1262 

 

 
V rámci bakalářských studijních programů se jako nejsilněji zastoupený jeví program Ekonomika 

a management, ve kterém studovalo celkem 279 studentů v obou formách studia, v dobíhajících 

oborech studijního programu Ekonomika management pak 230 studentů. Podobně tomu bylo 

také u navazujících magisterských studijních programů (Ekonomika a management – 60 

studentů, v dobíhajících studijních oborech programu Ekonomika a management – 230 

studentů). 

  



 

 
 

 
 

3.2   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 strukturou studijního plánu zvoleného programu, organizací 

akademického roku, knihovnou. 

 Úvodní soustředění prváků – setkání s garanty studijních programů a dalšími 

zaměstnanci garantující katedry. 

 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 programu Podniková informatika. 

 
 

 

3.3   STIPENDIJNÍ PROGRAMY PRO STUDENTY    
 

 
 

Na Ekonomické fakultě je od LS 2018/2019 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. EF rovněž přiděluje mimořádná stipendia za výborné studijní úspěchy (cena děkana, cena 

rektora)  

- viz Opatření děkana č. 119/2017.  



 

 
 

3.4   PORADENSKÉ SLUŽBY PRO STUDENTY    
 

 

 

EF JU poskytuje studentům standardní služby přes své Studijní oddělení a garanty jednotlivých 

studijních programů.  

 

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, je využíváno sociálních sítí (Facebook, Instagram).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

4 ABSOLVENTI   
 

 
 

 

4.1   SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY      
 

 

Řada absolventů, kteří se úspěšně uplatnili v praktickém životě, s fakultou I po absolvování studia 

spolupracuje, ať již jako externí spolupracovníci v komisích státních závěrečných zkoušek, jako 

konzultanti diplomových a bakalářských prací, v rámci soutěžě SVOČ, v soutěži podnikatelských 

záměrů Investday a mnohých dalších aktivitách. V roce 2020 se v rámci projektu OPVVV 

uskutečnily tři přednášky absolventů Ekonomické fakulty. Tématy bylo podnikání nejen v době 

pandemie, řízení zásob a v poslední řadě též Assessment centrum nanečisto od absolventky  

z ČSOB. 

 

Počty absolventů EF JU k 31. 12. 2020 
 

stupeň/forma prezenční kombinovaná celkem 

bakalářský 138 20 158 

navazující magisterský 67 28 95 

doktorský 2 2 4 

celkem 207 50 257 

 
 

 

Klub absolventů a přátel Ekonomické fakulty má na Ekonomické fakultě tradici již od roku 2014. 

Registrovaní absolventi jsou čtvrtletně informováni o jednotlivých akcích a novinkách na fakultě 

prostřednictvím newsletteru, zasíláním fakultního časopisu EFektiv a nově také Novinami 

Ekonomické fakulty, které v roce 2020 spatřily světlo světa již v druhém vydání. Mailovou 

komunikací či přes sociální síť Facebook 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. V roce 2020 měl Klub 

absolventů a přátel EF 154 aktivních absolventů. 

  



 

 
 

4.2   SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMÍ ZAMĚSTNAVATELI  
 

 
 

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli absolventů probíhá na několika rovinách. První důležitou 

rovinou spolupráce je organizování praxí a stáží již při studiu, kdy mají studenti možnost přímého 

kontaktu s budoucími potenciálními zaměstnavateli a předvést své znalosti a dovednosti. Druhou 

rovinou je spolupráce se zástupci zaměstnavatelů z praxe na jednotlivých odborných 

přednáškách v rámci výuky studentů. 

Pro podporu efektivního zařazování absolventů do praxe je pravidelně pořádán veletrh 

pracovních příležitostí. Ekonomická fakulta již řadu let pořádá pro zaměstnavatele a studenty 

celé Jihočeské univerzity veletrh pracovních příležitostí EURES European JOBDAY. Studenti tak 

mají jedinečnou příležitost zkontaktovat se s potenciálním zaměstnavatelem a získat pracovní 

nabídku v oboru nebo dlouhodobou stáž. V roce 2020 se 13. ročník tohoto veletrhu z důvodu 

epidemiologické situace neuskutečnil.  

Ekonomická fakulta JU rovněž pořádá meziuniverzitní soutěž podnikavých studentů a absolventů 

s názvem Invest Day, která je určena pro studenty a absolventy všech fakult Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni. Cílem soutěže je podpora talentovaných 

studentů, otestování jejich prezentačních schopností a dale schopnosti prodat svůj nápad 

případným investorům. V roce 2020 se vítězným projektem stal projekt Adventurer, studenta 

Ekonomické fakulty, Karla Šimka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5 ZÁJEM O STUDIUM   
 

 

 
 

5.1 PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA FAKULTĚ  
 

 

Přijímací řízení do bakalářských studijních 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 (VSP) 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 oborů požaduje po uchazečích,  

aby složili příjímací zkoušku z Ekonomie a druhého předmětu dle volby studijního oboru. Přijímací 

zkoušky se uskutečňují na počítačích.  

Fakulta si přijímací zkoušky zajišťuje vlastními zdroji. Detailní informace o podmínkách přijímacího 

řízení jsou zveřejněny na webové stránkce fakulty v sekci Chci studovat. 

 

 
 

5.2 SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INFORMOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM   
 

 

 

Kromě tradičních nástrojů propagace, jako jsou webové stránky fakulty či univerzity, sociální sítě  

a další média, kterými Ekonomická fakulta zprostředkovává a předává informace uchazečům  

o studium, se fakulta snaží rozvíjet spolupráci se středními školami, ať již formou osobních návštěv 

na konkrétních středních školách s nabídkou možnosti studia či pozvánkami na jednotlivé akce, 

které Ekonomická fakulta pořádá. Mezi nejznámější patří Den otevřených dveří a jednodenní akce 

s názvem “Vysokoškolákem nanečisto”, kdy si mohou středoškoláci rámcově vyzkoušet, jaké to  

je studovat na naší fakultě.  V začátku roku 2020 si tuto akci nenechala ujít OA a Vyšší odborná 

škola ekonomická v Táboře. 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. V roce 2020 se na této fakultní škole 



 

uskutečnilo Fiktivní výběrové řízení jako alternativní doplněk výuky ve spolupráci s JHK a ÚP Písek. 

Studenti čtvrtého ročníku měli možnost vyzkoušet si konkurz nanečisto a připravit se tak lépe na 

konkurz skutečný.  20. ledna 2020 absolvovali přijímací pohovor ti nejlepší. Do výběrové komise 

každoročně usedají také zástupci z Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, v letošním roce 

byla členkou komise Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení. Nejúspěšnější kandidát vyhrál jeden 

den stínování generálního ředitele ČSAD Autobusy České Budějovice. 

I v roce 2020 Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomické fakulty připravila pro žáky 

II. stupně základních škol a víceletých gymnázií akci "Kde se skrývá matematika". Bohužel situace 

nedovolila, aby se akce uskutečnila na půdě Ekonomické fakulty, tudíž jsme se rozhodli jít cestou 

online a celou akci koncipovat jako soutěž pro žáky. Projekt je organizován pod záštitou Radambuk 

a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.  

 



 

 
 

6 ZAMĚSTNANCI    
 

 

 

Tabulka počtu akademických a vědeckých pracovníků dle rozsahu úvazků: 

 

 Akademičtí pracovníci Vědečtí 
pracovníci 

CELKEM z toho 
ženy 

  prof. doc. DrSc., CSc., Dr., 
Ph.D., Th.D. 

ostatní CELKEM ženy     

Rozsahy 
úvazků 

CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy 

do 0,3 5 2 3   8 5 1   2 1 19 8 
0,31–0,5 2 1 4   3 1 1 1     10 3 
0,51–0,7     2 2     2   1 1 5 3 
0,71–1 1 1 11 5 33 13 10 6 2 1 57 26 
více než 1                     0 0 
CELKEM 8 4 20 7 44 19 14 7 5 3 91 40 

 
 

 
 

6.1 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.   

 
 

6.2 ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 

 
V rámci CŽV 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 82/2015.  Využívány jsou rovněž jazykové kurzy 

pořádané CŽV JU. V roce 2020 byl pro zaměstnance realizován kurz efektivní výuka v prostředí 

MS Teams.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

6.3 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. 

 
Vedoucí pracovníci (fyzické osoby) 

  Děkan Proděkan Fakultní 
Akademický 
senát 

Fakultní  
Vědecká rada 

Tajemník Vedoucí 
katedry 

Vedoucí 
pracovníci 
CELKEM 

Vedoucí 
pracovníci 

1 4 15 37 1 7 65 

     z toho 
ženy 

1 3 5 15 1 1 26 



 

 
 

7 INTERNACIONALIZACE    
 

 
 

 

7.1 PODPORA ÚČASTI STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILITNÍCH PROGRAMECH   
 

 

 

Studijní plány studijních programů nabízených na Ekonomické fakultě počítají s možnosti účasti 

studentů na zahraničních mobilitních programech a studenti si mohou organizovat své studium 

tak, aby měli možnost studovat konkrétní skupinu předmětů na některé z partnerských univerzit, 

případně absolvovat v zahraničí rozvíjející předměty, které do svého studijního plánu zahrnou do 

bloku výběrových předmětů. Všechny kredity získané během studia v zahraničí jsou studentům 

započítány do celkového počtu získaných kreditů a absolvováné předměty se shodnou či 

obdobnou náplní, jaká je vyžadována studentovým studijním plánem jsou uznávány v souladu  

s obecně platnými pravidly. Studijní programy, které zahrnují povinnost praxe či stáže počítají  

s možností realizovat tuto stáž v zahraničí 

Na Ekonomické fakultě je významně podporován rozvoj jazykových dovedností v anglickém jazyce 

a vedle toho mají studenti možnost pracovat na svých jazykových znalostech a dovednostech  

v dalších jazycích, které mohou následně využít při studijním pobytu na některé z partnerských 

univerzit - jedná se o jazyk německý, francouzský, španělský a ruský. V roce 2020 též někteří 

studenti využili intenzivní jazykovou přípravu v německém jazyce, která byla finančně podpořena 

přijímací partnerskou univerzitou v Německu. Ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské 

republiky v České republice a Francouzskou aliancí v České republice nabízíme jazykovou přípravu 

na studium ve Francii pro jednotlivce, kteří s ohledem na nižší zájem studentů o vyšší úroveň kurzů 

francouzštiny nenacházejí odpovídající kurzy přímo na Ekonomické fakultě. 

V průběhu roku 2020 bylo požádáno o prodloužení možnosti čerpání prostředků programů 

finanční podpory studentských mobilit, které nebylo možno čerpat s ohledem aktuální situaci  

a rovněž byla předložena žádost o další finanční podporu v roce 2021. 

Dlouhodobě je umožněno studentům Ekonomické fakulty studovat některé předměty svého 

studijního plánu ve společné studijní skupině se zahraničními studenty, kteří zde studují v rámci 

krátkodobých příjezdů a motivovat prostřednictvím vytváření kontaktů české studenty ke 

studijnímu výjezdu do zahraničí.  

Mobilitu studentů v roce 2020 významně ovlivnila celosvětová pandemie. V souvislosti  



 

s omezením cestování i omezením provozu na většině partnerských univerzit nebyla řada 

plánovaných studijních pobytů uskutečněna nebo byla zkrácena (zejména v letním semestru 

akademického roku 2020/21). Část výuky na zahraničních univerzitách proběhla na dálku 

prostřednictvím nabízené online výuky.  

 

 
 

7.2 PODPORA ZAHRANIČNÍ MOBILITY AKADEMICKÝCH A NEAKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 

 

Ekonomická fakulta trvale udržuje a rozvíjí síť partnerských univerzit, které nabízejí kromě 

vzájemné výměny studentů I vzájemnou výměnu akademických pracovníků a též organizují 

programy pro neakademické pracovníky. Pracovníci Ekonomické fakulty mohou využít prostředků 

z programu Erasmus+ i finančních prostředků z dalších podpůrných programů, v jejichž rámci 

Ekonomická fakulta připravuje projektové žádosti.  

 

7.3 ZAJIŠTĚNÍ INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE NA EF JU 
 

 
Ekonomická fakulta získala v roce 2020 akreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a 

management, ve které se na výuce a vedení disertačních prací podílejí profesor James S. Rikoon 

(University of Missouri) a profesor Karl Bruckmeier (University of Porto).  

Ještě v rámci dříve akreditovaného doktorského studijního programu jedna studentka připravuje 

disertační práci v režimu spolu vedení dvěma školiteli, kdy jedna školitka je pracovnící Université 

de Bretagne Sud (Lorient, Francie), byla schválena jako školitelka tohoto DSP a studentka již 

absolvovala jeden pobyt na výzkumném pracovišti zahraniční školitelky. 

Akademičtí pracovníci partnerských univerzit společného studijního programu Regional and 

European Project Management se podílejí na vedení diplomových prací, organizaci a realizaci 

státních závěrečných zkoušek i objahob diplomových prací.  

 

  



 

 

 
 

8 VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST     
 

 
 
 

 

8.1   PROPOJENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ    
 

 

Propojování tvůrčí a vzdělávací činnosti je na EF podporováno a probíhá na několika úrovních. 

Akademičtí pracovníci aplikují výsledky své vědecké činnosti do výuky, seznamují s nimi studenty 

a i v jejich spolupráci je nadále rozvíjí, např. zapojovaním studentů do grantové a publikační 

činnosti, vypisováním témat kvalifikačních prací v souladu se zkoumanou problematikou, 

pořádáním odborných přednášek, workshopů a konferencí, zapojováním externích odborníků do 

výuky a další spoluprací s vybranými perspektivními studenty. 

V souladu s výzkumnými tématy jednotlivých kateder se pracovníci zapojují i do návrhů zaměření 

konferencí, workshopů a přednášek na EF a jejich obsahu tak, aby byla daná problematika 

rozvíjena nejenom interními, ale zejména externími odborníky. 

 
 

 

8.2   ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI NA EF JU  
 

Zapojování studentů všech stupňů studia do tvůrčí činnosti je jednou z priorit EF. Perspektivní 

studenti magisterského a doktorského studia byli v roce 2020 zapojení do dvou týmových projektů 

GAJU. Kromě aktivní účasti na řešení projektů se studenti podíleli jako autoři či spoluautoři na 20 

odborných výstupech, které budou za EF vykázány v RIV v roce 2021. 

Ač byl rok 2020 poznamenán epidemíí COVID-19, podařilo se uspořádat již 14. ročník Studentské 

vědecké a odborné činnosti EF (SVOČ 2020), kde bylo prezentováno 43 studentských soutěžních 

příspěvků. SVOČ podporuje prezentační a komunikační dovednosti studentů a navíc poskytuje 

studentům tolik potřebnou zpětnou vazbu k jejich práci, což umožní zkvalitnění nejenom jejich 

kvalifikačních prací, ale i výzkumu na fakultě obecně. 

Vybraní studenti jsou ale zapojováni i do externích aktivit na fakultě. V roce 2020 byli studenti 

zařazeni do řešitelských kolektivů externích projektů typu Visegrad, H2020, TAČR atd. Studenti 

se pravidelně účastní i vědecko-výzkumných akcí na fakultě, ať už jsou to přednášky externích 

odborníků, workshopy či konference pořádané či spolupořádané EF. Studenti jsou podporováni i 



 

v aktivní spolupráci na těchto akcích, ať už v rovině aktivní prezentace vědecko-výzkumných 

poznatků a výsledků či alespoň v rovině organizační pomoci. 

Studenti EF mají také možnost zapojit se na katedrách do výzkumné činnosti na pozicích 

pomocných vědeckých sil. Tato činnost je ošetřena zrevidovaným OD č. 182/2020 Pravidla pro 

přijímání a financování pomocných vědeckých sil na katedrách EF JU. 

 
    

8.3 PODPORA STUDENŮ DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU A PRACOVNÍKY NA 
POST-DOKTORSKÝCH POZICÍCH 

 

 

 

Studenti doktorského studijního programu Ekonomika a management jsou již  

od počátku studia aktivně podporováni ve vědecko-výzkumných aktivitách na EF. Studenti DSP si 

mohou zažádat (a jsou k tomu vyzýváni a motivováni) jako hlavní řešitelé o projekt IGS či 

individuální GAJU. V roce 2020 si požádalo o financování individuálního GAJU 9 studentů a 5 

projektových návrhů bylo podpořeno s počátkem řešení v roce 2021. O financování projektu IGS 

si požádaly v roce 2020 dvě studentky DSP a obě byly podpořeny v plném rozsahu. EF si touto 

podporou slibuje zkvalitnění průběhu DSP studia, podporu studentů jakožto mladých vědců ve 

vědě i vytvoření kvalitních vědeckých výstupů studenty.  

Studenti DSP jsou rovněž zařazování i do týmových projektů na fakultě, ať již interních (v roce 2020 

byly na fakultě řešeny dva týmové projekty GAJU), tak i do externích projektů (např. TAČR, H2020, 

Visegrad, NAZV). Účast na řešení těchto projektů prohlubuje u studentů sounáležitost s fakultou, 

spolupráci s akademickými pracovníky a jejich celkový zájem o vědecko-výzkumné aktivity na EF. 

Povinnou součástí samotného studia je vystupování na konferencích, ať už domácích či externích. 

Pro studenty DSP je vyhraněna celá jedna sekce na SVOČ, kde studenti rozvíjí své prezentační  

a komunikační dovednosti před odbornou komisí a tím, že je celá sekce vedena v anglickém jazyce, 

tak i jazykové dovednosti. Studenti získávají zpětnou vazbu na prezentovanou problematiku, která 

se bezprostředně týká jejich disertačních prací, což umožnuje získávat cenné impulsy pro další 

práci a výzkum. Doktorandi pravidelně vystupují i na mezinárodních konferencích, které pořádá či 

spolupořádá EF. V roce 2020 se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci uskutečnil 14. ročník 

konference INPROFORUM, kde studenti prezentovali své odborné příspěvky v konferečních sekcí 

a zapojovali se i do odborných diskuzí. Lze předpokládat, že tyto aktivity přispějí i k navázání 

cenných kontaktů studentů s odbornou veřejností. 



 

 

V roce 2020 byla podána úspěšná žádost o akreditaci doktorského studijního program 

Ekonomika a management. Tento program nahrazuje stávající končící studijní program 

Ekonomika podniku a reflektuje aktuální požadavky na absolventy doktroských studijních 

programů. 

Ekonomická fakulta v roce 2020 podala úspěšnou žádost o získání post-doktorské pozice a v roce 

2021 předpokládá nástup perspektivního zahraničního post-doktoranda na fakultu. Lze 

předpokládat, že tato spolupráce bude znamenat rozvoj vědecko-výzkumných aktivit nejenom  

u nastupujícího pracovníka, ale bude přínosná celé fakultě. 

 

 
 

8.4   ŘEŠENÉ GRANTA A PROJEKTY, VÝSTUPY VAV          

 
 

V roce 2020 pracovníci EF vystupovali jako řešitelé, spoluřešitelé či partneři v následujících 

projektech: 

 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.) 

 GA ČR 19-04412S Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin (2019-2021, 

doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.) 

 GA ČR 19-10694S Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení (2019-2021, 

PhDr. J. Vávra, Ph.D.) 

 TAČR GAMA TP01010019 Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní 

manipulaci a přepravu kusových zásilek (2020-2022, Ing. R. Toušek, 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) 

 TAČR TL01000348 Systém kurzové prevence (2018-2020, Ing. M. Krásnická, Ph.D.) 

 Visegrad ID 22010034 Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the 



 

consequences of population aging?  (2020-2021, doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.) 

 Visegrad ID 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.) 

 GAJU 121/2020/S Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke 

zvýšení efektivnosti systémů (2020-2022, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová) 

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

Rolínek, Ph.D.) 

  

V roce 2020 bylo za EF publikováno 25 článků typu Jimp a 12 článků typu Jsc, které byly následně 

exportovány do RIV. 

 
 

8.5   KONFERENCE A WORKSHOPY POŘÁDANÉ EF JU          

 

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 se musela řada konferencí a workshopů uskutečnit 

pouze online formou. Přesto se na EF podařilo úspěšně uspořádat: 

 

 INPROFORUM 2020 - 14. ročník mezinárodní konference byl dedikován tématu “Business 

Cycles – more than Economic Phenomena”. Konferenční témata byla vybrána tak, aby 

pokryla výzkumná témata fakulty a zároveň oslovila i externí zájemce o konferenci. Na 

plenárním zasedání vystoupili jako klíčoví řečnící prof. Jaroslav Sixta z VŠE v Praze a prof. 

Michael Wenz z Northeastern Illinois University v Chicagu. Jejich odborné přednášky byly 

přijaty s velkým zájmem účastníků konference. I přes online variantu konference se 

podařilo uspořádat i druhý konferenční den, kde proběhly odborné diskuze akademiků a 

studentů s odborníky z praxe. Celkově na konferenci participovalo okolo 100 účastníků a 

na 7 odborných sekcích zaznělo 41 odborných příspěvků. 

 SVOČ 2020 - 14. ročník konference SVOČ pro studenty bakalářských, magisterských a 

doktorských studijních programů se vzhledem k pandemické situaci uskutečnil také online 

formou, přesto se ale pyšnil bohatou účastí. Celkem se v 6 soutěžních sekcích utkalo o 



 

stupně vítězů 43 soutěžních příspěvků studentů bakalářských a magisterských studijních 

programů a studenti DSP představovali a konzultovali s odbornou porotou metodiky svých 

disertačních prací. Konferencí studenti EF pravidelně prohlubují své prezentační  

a komunikační dovednosti a získávají cennou vazbu na svou vědeckou činnost. 

 
 

8.6   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 

Jihočeský kraj  Hodnocení socioekonomických dopadů projektu projektu 

South Life 

Inspiro, a.s. Technická a uživatelská dokumentace k aplikaci "Získání a 

interaktivní zobrazení dat o jednotlivých realizovaných 

cestách v GUI“ 

Město České Budějovice Populační prognóza města České Budějovice 2018-

2048/2050 

Jihočeský kraj Hodnocení Programu rozvoje kraje 2021 - 2027 

 
 

 

8.7 HORIZONTÁLNÍ MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JEJICH 
VZDĚLÁVÁNÍ       

 

 

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

v roce 2019 předmět Podpora podnikavosti, vyučován napříč JU. Podnikavost studentů je 

podporována i organizovaním soutěže Invest Day, kde mají studenti možnost prostřednictvím 

workshopů získat nové znalosti a svůj podnikatelský nápad prostřednictvím soutěže proměnit  

v reálné podnikání.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

9 ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY      
 

 

Na Jihočeské univerzitě spadá tato aktivita do gesce Rady pro vnitřní hodnocení, která mimo jiné 
posuzuje akreditace: 

 V roce 2020 EF JU akreditovala v rámci institucionální akreditace profesní bakalářský 

studijní program Cestovní ruch.  

 V rámci programových akreditací NAU byly akreditovány následující studijní programy: 

akademicky orientovaný navazující magisterský studijní program Analýza v ekonomické  

a finanční praxi, akademicky orientovaný navazující magisterský studijní program 

Aplikovaná informatika (ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou), akademicky 

orientovaný navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, 

doktorský studijní program Ekonomika a management v jazyce českém i anglickém, 

akademicky orientovaný navazující studijní program Podniková informatika. 

 V roce 2020 EF JU předložila NAU kontrolní zprávy týkající se zabezpečení kombinovaného 

studia studijními oporami u studijních programů Finance a účetnictví a Ekonomika  

a management. Obě zprávy byly NAU akceptovány.  

V listopadu proběhla mezinárodní evaluiace sociální relevance aktivit fakult JU, přičemž 

Mezinárodní evaluační panel Ekionomickou fakultu hodnotil velmi pozitivně. 

 



 

 

 
 

10 NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE      
 

 
 

Od roku 2020 mají absolventi navazujícího magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení 

podniku uznány v rámci systému profesního vzdělávání ACCA zkoušky již ze sedmi předmětů. Pro 

Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zejména pro její studenty 

certifikace znamená významné uznání kvality vzdělávání v oblasti financí a účetnictví a doklad 

sepjetí teoretické výuky s potřebami praxe. 

F1 - The Accountant in Business 

F2 - Management Accounting 

F3 - Financial Accounting 

F4 - Corporate and Business Law 

F5 - Performance Management 

F6 – Taxation 

F7 – Financial Management 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je 

uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem 

kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také 

profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si 

úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. 

Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených 

Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). Členové ACCA 

pracují na klíčových pozicích ve finančním řízení, poradenství, controllingu a auditu  

u mezinárodních i českých společností. 

 



 

 

 
 

11 TŘETÍ ROLE FAKULTY      
 

 
 

 
 

11.1 OBLAST PŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE       
 

 

Na Ekonomické fakultě přenos pozntaků do praxe probíha především prostřednictvím 

nástrojů, vyvinutých pracovníky fakulty, např. nástroj SIP-SME, aplikace E-start. Další přenos 

poznatků do praxe je zabezpečen výstupy vědy a výzkumu, odbornými publikacemi, 

monografiemi a pod. Další rovinou je pořádání odborných konferencí a workshop pro 

odborníky z praxe. 

 

 
 

11.2 PŮSOBENÍ V REGIONU, NADREGIONÁLNÍ PŮSOBENÍ FAKULTY        
 

 
 

Ekonomická fakulta aktívně spolupracuje s Jihočeským krajem, Místnímí akčními skupinami  

v jednotlivých regionech, Národní sítí MAS a dalšími významnými organizacemi a institucemi 

v rámci přípravy a následné realizace projektů, strategií, studií apod. Aktivně se zapojuje i do 

členství v různých platformách, uskupeních formujících dění v regionu v oblastech cirkulární 

ekonomiky a bioekonomiky. Ekonomická fakulta je součástí Platformy pro bioekonomiku 

České republika a mezinárodního konsorcia Power4BIO. Prostřednictvím řešených projektů  

a dílších úkolů se jedná o spolupráci odbornou s přesahem do region, doplněnou o přednášky  

a workshopy pro veřejnost. 

Ekonomická fakulta evaluovala na základě zakázky v roce 2020 návrh Programu rozvoje 

Jihočeského kraje na období 2021 -2027. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

12 ČINNOST EKONOMICKÉ FAKULTY V 
SOUVISLOSTI S DOPADY PANDEMIE 
ZPŮSOBENÉ KORONAVIREM SARS-COV-2   

 

 

 
 

12.1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST         
 

 

V roce 2020 proběhly na Ekonomické fakultě v rámci společného projektu TAČR „Udržitelnost 

na místní úrovni“ webináře pro studenty a veřejnost na téma podpor podnikatelů na zmírnění 

dopadů pandemických mimořádných opatření. Tyto webináře měly velmi vysokou účast a 

pozitivní odezvu, jejich záznam je k dispozici na společné platformě projektu. 

 
 

12.2 VÝZKUMNÁ ČINNOST          
 

 

Mezinárodní výzkum s názvem „Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19“: Výzkum je 

součástí velké mezinárodní spolupráce pod vedením Danish Technological Institute a 

Copenhagen Bussiness School. Celkem byl k dispozici dotazník již v 15 evropských jazycích. Do 

projektu se zapojili i výzkumní pracovníci z Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, 

Ústavu geoniky Akademie věd ČR a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Cílem výzkumu bylo zjištění, jak okolnosti kolem koronaviru ovlivnily naše chování a postoje 

k jídlu a získávání potravin pro potřeby jednotlivců a domácností. 

 
 

12.3 TŘETÍ ROLE           
 

 

Ve spolupráci s firmou Tredi Technology s. r. o. z Plané nad Lužnicí vyráběla Ekonomická 

fakulta prostřednictvím 3D tiskáren respirátory, které mohou ochránit zdravotníky, personál 

v domovech seniorů, pracovníky v potravinářství a další osoby, které mají zvýšené riziko 

kontaktu s nákazou. Lékařům a pacientům z ohrožených skupin byly tyto respirátory 

poskytnuty sponzorsky zdarma.  

Vedení fakulty se rovněž rozhodlo poskytnout své IT zázemí pro zapojení se do celosvětového 

projektu s názvem Folding@Home, v rámci kterého jsou servery jednotlivých členů projektu 

zapojeny do výpočtů a analýz dat s cílem zkoumání a nalézání potenciálních léků na Covid-19. 

Do takto nově vzniklé „sítě solidarity“ se fakulta zapojila se svým špičkovým vybavením 



 

a uvolnila své kapacity pro takto významný a náročný úkol.  

Ani samotní studenti Ekonomické fakulty nezůstali k aktuální situaci lhostejní a vyměnili na čas 

své studijní povinnosti za šicí stroje. Ušité roušky rozdali nejen dalším studentům a kolegům, 

ale část z nich byla také věnována onkologickým pacientům a dětskému domovu na Táborsku.  

Na Ekonomické fakultě vzniklo rovněž zcela unikátní poradenské centrum. Prostřednictvím e-

mailu se na odborné pracovníky mohli obracet například OSVČ a malé a střední podniky, které 

potřebovaly poradit s podáváním žádostí o příspěvek na krytí ekonomických ztrát vyplývajících 

ze současné situace.  

Spolu s JCI South Bohemia se Ekonomická fakulta zasloužila o udělení cen Budějovický Korona 

Hrdina. Toto ocenění mělo za cíl nejen poděkovat lidem, kteří se aktivně zapojili do pomoci 

svým bližním, ale také rozšířit povědomí o jejich činnosti a inspirovat tak další budoucí hrdiny 

mezi námi. Hlasování probíhalo online na webových stránkách Budějcké Drbny. 

Ocenění bylo uděleno ve čtyřech kategoriích, z nichž každá byla zaštítěna významnou 

organizací: 

 jednotlivci (garant kategorie JCI South Bohemia) 

 spolky nebo skupiny osob (garant kategorie Rotary klub České Budějovice) 

 malé a střední firmy (garant kategorie Ekonomická fakulta JU) 

 velké podniky (garant kategorie Jihočeská hospodářská komora) 

Vítězem v kategorii malé a střední podniky, jemuž předávala ceny děkanka Ekonomické fakulty 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, se stala společnost TKP Geo s.r.o. Tato vyvinula 

aplikaci AMG COVID – 19, která podává objektivní statistické informace ve správném kontextu 

a její použití je zdarma. 
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