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Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty 
konané dne 16. května 2019 

 
Přítomni: 
doc. Beran, doc. Beránek, Dr. Dvořák, doc. Faltová Leitmanová, prof. Gurčík, doc. Holátová, doc. 
Holečková, prof. Hron, doc. Jílek, prof. Kislingerová, doc. Klicnarová, RNDr. Klufová, doc. Komárková, 
doc. Krechovská, prof. Kuča, prof. Macháček, prof. Majerová, prof. Marek, doc. Marešová, doc. 
Navrátil, Dr. Pelikán, doc. Pícha, doc. Plevný, doc. Rolínek, doc. Řehoř, prof. Svatoš, doc. Škodová 
Parmová, prof. Tichá, prof. Tlustý, doc. Tuček, prof. Vaněček, prof. Živělová  
Host: doc. Rašticová 
Omluveni: 
doc. Žufan, doc. Cudlínová, prof. Bína, doc. Mrkvička, prof. Žižka 
Z celkového počtu 37 členů bylo 5 členů omluveno. Vědecká rada byla schopná usnášení. 
 
Program jednání Vědecké rady EF JU 

1. Zahájení vědecké rady 
2. Schválení věcného záměru akreditace bakalářského studijního programu Finance a účetnictví 

ve formě prezenční a kombinované 
3. Schválení věcného záměru akreditace bakalářského studijního programu Podniková 

informatika ve formě prezenční a kombinované 
4. Schválení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná 

informatika v prezenční formě studia 
5. Schválení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Analýza v 

ekonomické a finanční praxi v prezenční formě studia 
6. Různé 
7. Závěr 

 
Vědecká rada projednala:  
1. Zahájení  
   Děkanka Ekonomické fakulty doc. Škodová Parmová přivítala všechny členy Vědecké rady EF a 

poděkovala za jejich účast a předala členům jmenovací dekrety. Následně seznámila přítomné 
s programem jednání, který byl jednomyslně schválen.  

 
2. Schválení věcného záměru akreditace bakalářského studijního programu Finance a účetnictví ve 

formě prezenční a kombinované. 
Děkanka Ekonomické fakulty doc. Škodová Parmová vyzvala garanta studijního programu doc. 
Jílka k představení věcného záměru. 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila věcný záměru akreditace bakalářského studijního programu 
Finance a účetnictví ve formě prezenční a kombinované. 
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3. Schválení věcného záměru akreditace bakalářského studijního programu Podniková informatika 
ve formě prezenční a kombinované. 
Děkanka Ekonomické fakulty doc. Dagmar Škodová Parmová vyzvala garanta studijního programu 
doc. Beránka k představení věcného záměru. 
 
Garant programu doc. Beránek zapracuje připomínky k připravovanému programu, které vznesl 
doc. Plevný a které se týkaly příliš rozsáhlého seznamu publikací a řešených grantů. 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila věcný záměru akreditace bakalářského studijního programu 
Podniková informatika ve formě prezenční a kombinované. 

 
4. Schválení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná 

informatika v prezenční formě studia. 
Děkanka Ekonomické fakulty doc. Dagmar Škodová Parmová vyzvala garanta studijního programu 
doc. Beránka k představení žádosti o akreditaci. 
 
Garant programu doc. Beránek a děkanka doc. Škodová Parmová odpověděli na dotazy prof. 
Svatoše a prof. Živělové ohledně formy a podílu Přírodovědecké fakulty na zajištění výuky a 
nákladů. 
Garant programu doc. Beránek zapracuje připomínky doc. Plevného a prof. Marka k seznamu 
literatury a tvůrčí činnosti. 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního 
programu Aplikovaná informatika v prezenční formě. 

 
5. Schválení žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Analýza 

v ekonomické a finanční praxi v prezenční formě studia. 
Děkanka Ekonomické fakulty doc. Dagmar Škodová Parmová vyzvala doc. Jílka (za omluveného 
garanta oboru doc. Mrkvičky) k představení žádosti o akreditaci. 
 
Vědecká rada jednomyslně schválila žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního 
programu Analýza v ekonomické a finanční praxi v prezenční formě. 
 

6. Různé 
Doc. Tuček pozval přítomné na konferenci Baťův odkaz Evropě, která se uskuteční 18. 9. 2019 ve 
Zlíně. 
Termín příštího zasedání Vědecké rady bude 31. 10. 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti EF 
JU. 

 
7. Usnesení 

Vědecká rada Ekonomické fakulty se 16. 5. 2019 usnesla na následujícím: 
 
1. Vědecká rada Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválila věcný 

záměr akreditace bakalářského studijního programu Finance a účetnictví ve formě prezenční a 
kombinované; 

2. Vědecká rada Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválila věcný 
záměr akreditace bakalářského studijního programu Podniková informatika ve formě 
prezenční a kombinované; 

3. Vědecká rada Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválila žádost 
o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná informatika v 
prezenční formě studia; 
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4. Vědecká rada Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválila žádost 
o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Analýza v ekonomické a finanční 
praxi v prezenční formě studia. 

  
8. Závěr 

Děkanka poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
 
 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
děkanka Ekonomické fakulty 


