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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 186/2020 
 
Dodatek č. 2 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů 
uskutečňovaných v českém jazyce  
(k Opatření děkana č. 176/2019)  

7. 5. 2020 

 
Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen “statut”), čl. 18 a 19, aktualizuji pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém 
jazyce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 
2020/2021.  

 
V souladu s rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. j. NAU-427/2019-9, 
kterým bylo Ekonomické fakultě uděleno oprávnění uskutečňovat nově navržený navazující 
magisterský studijní program Aplikovaná informatika, doplňuji Opatření děkana č. 176/2019 takto: 
 

[1] Článek 1 (části věnované navazujícímu magisterskému stupni studia) se mění takto:  
Přihlášky ke studiu   
a) 
Termín  pro  podání  přihlášek  ke  studiu  v navazujících  magisterských  studijních  programech
  a  oborech: do 29. května 2020. 
 

[2] Článek 2, odst. a) se rozšiřuje o následující část:  
 
Přijímací zkouška ve formě písemné zkoušky z okruhů zveřejněných v příloze 1 tohoto Dodatku 
ve studijním programu: 

 Ekonomika a management. 
 

[3] Článek 3, odst. a) se doplňuje následovně:  
Děkanka fakulty může zcela nebo zčásti prominout ústní přijímací zkoušku uchazečům, kteří již 
na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo 
příbuzném studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než pro nedostatečný 
prospěch nebo v důsledku disciplinárního řízení, jehož výsledek byl vyloučení studenta ze 
studia. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být podána elektronicky současně 
s přihláškou ke studiu.  

 
Článek 3 je dále doplněn o odstavec: 
f) U absolventů bakalářského studijního programu Ekonomika a management na Ekonomické 
fakultě může děkanka fakulty prominout přijímací zkoušku studentům hlásícím se do 
navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management do studijního 
průměru 2,0.  
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[4] Článek 6 je doplněn takto: 
Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u navazujících magisterských studijních 
oborů je stanoven takto:  

studijní program/obor předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů 

Finance a účetnictví 

Finance, 
účetnictví a 
daňový 
systém/30 

Ekonomie/30  

Strukturální politika EU a 
rozvoj venkova 

Regionální 
projektování a 
management/30 

Ekonomie/30  

Aplikovaná informatika Ústní zkouška/30   

Ekonomika a management 
Ekonomie/30 Ekonomika a finance 

podniku/30 
Management/30 

 
Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného 
předmětu u příslušného studijního programu/oboru.  

 
Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika  
a management na Ekonomické fakultě projednal a schválil Akademický senát Ekonomické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 6. května 2020.  
 
 
 
 
 

 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
děkanka Ekonomické fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Tematické okruhy pro ústní příjímací zkoušku do navazujícího magisterského 

studijního programu Ekonomika a management 
Příloha č. 2: Předpokládané maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021 
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Příloha č. 1 
Příloha Dodatku č. 2 k Opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2020/2021” 
 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍCH 
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ 

 

Studijní program Ekonomika a management 
 
Studium v navazujícím studijním programu je otevřené všem potenciálním zájemcům. Podmínkou 
přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky z předmětů Ekonomie, Ekonomika a finance 
podniku, Management v rozsahu učiva bakalářského studia.  
 
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z předmětu EKONOMIE 
 
Přijímací zkouška z Ekonomie je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční ve stanoveném 
termínu v prostorách EF JU. V 60‐ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20‐ti testových otázek 
zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí. 
Nejsou povoleny žádné pomůcky! Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky ekonomie 
v bakalářském stupni studia ekonomických studijních programů. 
 
Tematické okruhy 
1. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY. Individuální a tržní poptávka. Poptávková 

křivka. Pohyb a posun křivky a pohyb a posun po křivce. Užitek. Přebytek spotřebitele. 
Indiferenční analýza. Elasticita poptávky.  

2. CHOVÁNÍ FIREM A FORMOVÁNÍ NABÍDKY. Individuální a tržní nabídka. Nabídková křivka. 
Pohyb a posun křivky nabídky a pohyb a posun po křivce nabídky. Produkční funkce. Náklady, 
příjmy a zisk. Přebytek výrobce. 

3. VÝROBNÍ FAKTORY. Vlastnictví výrobních faktorů. Nabídka výrobních faktorů a poptávka po 
výrobních faktorech. Cena výrobních faktorů. Trh práce. Trh půdy. Trh kapitálu. Lidský kapitál 

4. KONKURENCE. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu 
a monopolisitcké konkurence. Analýza firmy v podmínkách dokonalé konkurence. 

5. DŮCHODY A BOHATSTVÍ. Primární rozdělování. Přerozdělování. Nerovnosti v důchodech a 
jejich měření. 

6. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA. Makroekonomická rovnováha. Spotřeba a 
investice. Teorie multiplikátoru a akcelerátoru. 

7. MĚŘENÍ VÝKONNOSTI EKONOMIKY. HDP, HNP, hrubý obrat, meziprodukt, přidaná hodnota. 
Metody výpočtu HDP. Nedostatky měření HDP v systému národního účetnictví. Agregáty 
odvozené z HDP, HNP. Hospodářský (podnikatelský) cyklus.  

8. ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ CÍLE A PROMĚNNÉ. Ekonomický růst. Cenová hladina. 
Zaměstnanost a nezaměstnanost. Platební bilance. 

9. FISKÁLNÍ POLITIKA. Státní rozpočet. Veřejné rozpočty. Nástroje fiskální politiky. Efekty fiskální 
politiky. Rozpočtová salda, jejich charakter a řešení. Cíle fiskální politiky. 

10. PENÍZE. Funkce peněz. Význam peněžní směny. Peněžní agregáty. 
11. MONETÁRNÍ POLITIKA. Cíle monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Bankovní soustava 

(systém). Peněžní multiplikátor. Trh peněz a finanční trhy. Výnosnost cenných papírů. 
12. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA. Mezinárodní dělba práce. Mezinárodní směna. 

Komparativní výhody. Měnový kurz. 
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Literatura 
Faltová Leitmanová, I., Alina, J, Petrách, F., Šetek, J. & Volek, T.: Mikroekonomie 1 (pro bakalářské 
studium). Ekopress, 2018  
Hladký, J. - Leitmanová, I.: Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997 
Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck, 1999 
Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie. Praha, Grada, 1999, ISBN 80-7169-891-1 
 
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z předmětu EKONOMIKA A FINANCE PODNIKU 
 

Přijímací zkouška z Ekonomiky a financí podniku  je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční 
ve stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60‐ti minutách odpovídá uchazeč na testové otázky a 
příklady zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí. 
Z pomůcek je povolena kalkulačka! Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky ekonomiky 
podniku a financí podniku v bakalářském stupni studia ekonomických studijních programů. 
 
1. PODNIK, PODNIKÁNÍ, ZALOŽENÍ PODNIKU: vliv právní formy na založení podniku, postup při 

zakládání podniku (živnost, obchodní společnost), zakladatelský rozpočet. 

2. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU: MILLER-MODIGLIANIHO TEORIE. 

DLOUHODOBÝ MAJETEK: odpisování. ZÁSOBY: metody řízení, optimalizační model EOQ. 

POHLEDÁVKY: zajišťovací prostředky, platební a finanční instrumenty, metody placení, 

vymáhání pohledávek. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY: modely řízení peněžních prostředků, 

krátkodobý finanční plán. Vlastní kapitál, cizí kapitál, optimální kapitálová struktura. 

3. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ: úrok jednoduchý a složitý, rentový a anuitní počet, současná 

hodnota perpetuity.  

4. SMĚNKY:  druhy směnek, účastníci směnečných vztahů, problematika splatnosti. 

5. ZDROJE KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ: obchodní úvěry, krátkodobé bankovní a směnečné 

úvěry.  

6. ZDROJE DLOUHODOBÉHO FINANCOVÁNÍ: INTERNÍ (zisk, odpisy). EXTERNÍ (akcie, 

dlouhodobé bankovní úvěry, obligace, projektové financování, leasing, dlouhodobé obchodní 

úvěry, zahraniční financování, ostatní dlouhodobé nebankovní zdroje).  

7. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: nákladové funkce, kalkulace nákladů, bod 

zvratu, maximalizace zisku. Vztahy mezi výnosy, náklady a výsledkem hospodaření. 

8. CASH FLOW: metody výpočtu, výkaz, využití.  

9. CENY: Stanovení ceny nového výrobku; výběr metody stanovení ceny. 

10. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU: Produkční funkce, optimální kombinace výrobních faktorů. 

Výrobní kapacita a její využití. 

11. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC: identifikace kapitálových příjmů a výdajů, peněžní, 

nákladová a zisková kritéria, výběr způsobu a zdroje financování.  

12. ANALÝZA RIZIKA A JEHO MĚŘENÍ: měření a členění rizika, ochrana proti rizikům, vztah mezi 

rizikem a výnosností investice, výpočet požadované úrokové míry, model oceňování 

kapitálových aktiv, ohodnocení akcií a cenných papírů, aplikace rizika v investičním 

rozhodování.  

13. FINANČNÍ ANALÝZA: fondy finančních prostředků, analýza rentability, aktivity, likvidity, 

zadluženosti a tržní hodnoty, hierarchické soustavy ukazatelů, bonitní a bankrotní modely.  
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Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
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Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z předmětu MANAGEMENT 
 
Přijímací zkouška z Managementu je ve formě testu na počítačích, který se uskuteční ve 
stanoveném termínu v prostorách EF JU. V 60‐ti minutách odpovídá uchazeč na každou z 20‐ti 
testových otázek zatržením právě jedné z pěti nabídnutých odpovědí. 
Nejsou povoleny žádné pomůcky! Obsah testu respektuje standardní rozsah výuky předmětů 
Management a Operační management v bakalářském stupni studia studijního programu Ekonomika 
a management, studijního oboru Řízení a ekonomika podniku. 
 
1. Podstata managementu   
Pojmy manažer, management. Vztah řízení k ostatním vědám. Úrovně managementu. Manažerské 
vlastnosti, role, dovednosti. Historický vývoj managementu. Kritické faktory úspěchu, 7S.   
2. Plánování   
Charakter plánování, prvky plánování, význam plánování,  stanovení cílů a priorit, konflikty mezi cíli, 
měřítka cílů, zdroje.  Typy cílů, formulování cílů, management podle cílů, charakteristika dobře 
stanovených cílů. Obsah plánů, členění plánů, princip SMART. Řízení času.  
3. Strategické řízení  
Pojem strategické řízení, strategie, integrovaný model procesu strategického řízení, vize. Poslání, 
cíle, strategie organizace. Analýzy vnitřního (finanční analýza, analýza výsledků v jednotlivých 
funkcionálních oblastech) a vnějšího prostředí podniku (STEP, PESTLE, Porterův model), analýza 
zájmových skupin, SWOT analýza, SWOT matice, typologie strategií, benchmarking, formulace 
strategie, hodnocení a výběr strategie, realizace a kontrola strategie.  
4. Organizování  
Pojem organizování, prvky organizování, plochá a strmá organizační struktura,  liniová struktura, 
liniově štábní struktura, funkční struktura, divizní struktura, hybridní struktura, maticová struktura, 
vývojové tendence v organizační architektuře. Delegování pravomocí, specializace, rozpětí řízení. 
Organizační struktura, odpovědnost, autorita, centralizace, decentralizace, faktory ovlivňující volbu 
organizační struktury.  
5. Vedení lidí a řízení lidských zdrojů  
Pojem vedení, moc, teorie vedení založené na osobních kvalitách a způsobu chování, teorie 
manažerské mřížky, situační teorie, teorie cesta-cíl. Pojem vůdcovství, lídr. Vedení týmu. Význam 
lidských zdrojů, proces řízení lidských zdrojů. Pojem řízení lidských zdrojů, význam, personální 
činnosti (plánování, získávání, výběr, hodnocení, odměňování, vzdělávání, rozvoj, personální 
informační systém).  
6. Motivace  
Pojem motivace a stimulace, motivační proces, teorie motivace zaměřené na obsah (Maslowova 
hierarchie potřeb, Herzbergova dvoufaktorová teorie), teorie zaměřené na proces (Stimulační 
teorie), manažerské strategie zvyšování motivace. Teorie X a Y.  
7. Rozhodování  
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Pojem rozhodování, obsahová a procedurální stránka rozhodování, dobře a špatné strukturované 
problémy, rozhodovací proces, rozhodování za rizika a nejistoty, postoj rozhodovatele k riziku. Typy 
manažerských rozhodnutí. Proces rozhodování. 
8. Manažerská komunikace  
Pojem komunikace, význam komunikace, proces a prvky komunikace, sestupná, vzestupná, 
horizontální a diagonální komunikace. Bariéry efektivní komunikace, překonávání bariér. Verbální 
a neverbální komunikace, výhody a nevýhody ústní a písemné komunikace, porady.  
9. Podniková kultura  
Pojem podniková kultura, úrovně podnikové kultury, prvky podnikové kultury, typologie podnikové 
kultury podle výrazného determinantu, diagnostika podnikové kultury, změna podnikové kultury, 
nástroje a principy změny.  
10.  Kontrolování  
Pojem kontrola, členění kontrolních procesů, fáze kontroly, hodnotící kritéria kontroly, funkce a 
předmět kontroly, subjekt kontroly, audit, controlling, vnitřní kontrolní systém. Typy kontroly.  
11.   Výrobní systém, management výroby a výrobní strategie  
Trh výrobce nebo trh zákazníka. Výrobní procesy, typy výrob, úloha operačního managementu, 
řízení výroby. Výroba a služby. Dodavatelský řetězec, jeho klíčový článek a úloha. Výrobní strategie, 
životní prostředí a konkurenceschopnost. Neochota manažerů zavádět strategie s delší dobou 
návratnosti. Výrobní strategie a bod rozpojení. Výroba šitá „na míru“.  
12.  Podnikové normy a měření práce  
Zakladatel standardizace a měření času: Taylor. Význam standardizace, standard, normativní 
základna, technickohospodářské normy, normy kapacitní a normy živé práce. Činnosti, patřící a 
nepatřící do výkonových norem. Měření času a tvorba norem: průměrný pracovník, rating a 
přirážky.   
13.  Umisťovací a rozmisťovací strategie  
Umístění pracovního stanoviště a možné metody, 4 základní rozmisťovací strategie a jejich výhody 
a nevýhody: pevné, procesní, buňkové, linkové. Možné tvary výrobních linek – výhody.  
14.  Organizace práce   
Dělba práce – výhody a nevýhody. Rotace práce, zvětšení rozsahu, obohacování práce, nové 
způsoby organizace práce. Pracovní týmy a autonomní pracovní týmy. Alternativní pracoviště a 
internet.  
15.  Uspořádání pracovních podmínek  
Ergonomie, charakteristika pracoviště, jeho prostorové uspořádání, manipulační prostor, 
organizace fyzicky namáhavé práce, hygienické podmínky práce. Pracoviště pro ženy a 
hendikepované pracovníky. Uspořádání pracoviště při práci s počítačem.  
16.  Současné trendy výroby – Průmysl 4.0 
Čtvrtá průmyslová revoluce. Digitalizace, Internet věcí, M2M, drony a jejich využití. Výhody a 
nevýhody nových technologií. Sdílená ekonomika. Příklady firem provozujících sdílenou ekonomiku.   
17. Robotizace a její uplatnění ve výrobě  
Robotizace a umělá inteligence. Rozvoj robotizace, náklady a produktivita. Kolaborativní roboty. 
Uplatnění robotů ve výrobě i mimo výrobu. Etické otázky robotizace a nových technologií. 3D 
technologie a tiskárny. Technologický pokrok a nezaměstnanost. 
18.  Způsoby zlepšování pracovních metod  
Kaizen a postupné změny. Metoda PDCA. Reengineering, křivka „S“. Metody zkoumání výrobního a 
pracovního procesu: časové studie, pohybové studie, pracovní studie, MUDA. Nové možnosti 
zvyšování produktivity v digitálním období.   
 
 

 
 



    
  
    

    

7 
 

Literatura 

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2004). Management. Praha: Grada 
Veber, J. a kol. (2009). Management – základy – moderní manažerské přístupy – výkonnost a 
prosperita. Praha: Management press.  
Vodáček, L., & Vodáčková, O. (2009). Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management 
Press. 
Vaněček, D., & Pech, M. (2019). Operační management. České Budějovice: EF JU.  
Tomek, G., & Vávrová, V. (2017). Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional 
Publishing.  
Jurová, M., et al. (2016). Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada.  
 
 

 
 

 
 
 
  

Řehoř, P. a kol. (2018). Management. České Budějovice: EF JU v Č. Budějovicích. 
Donnelly, J. H., Gibson, J. L., & Ivancevich, J. M. (2007). Management. Praha: Grada.  



    
  
    

    

8 
 

 

Příloha č. 2  
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021”  

 
 
Předpokládané maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021  
 

Navazující studijní program Ekonomika a management: 
- Prezenční studium 
- Kombinované studium 

80 studentů 
60 studentů 

 


