
Studenti Ekonomické fakulty JU
dostali informace z „druhé strany“
Koncem loňského roku
hostila Ekonomická fa-
kulta Jihočeské univerzity
v Českých

Jihočeské
Českých

Jihočeské
Budějovicích

další ze série přednášek
pořádaných ve spolupráci
s Českou
pořádaných
Českou
pořádaných

společností eko-
nomickou. Tentokrát za-
vítal na Ekonomickou fa-
kultu Jan Frait z České
národní banky, který dis-
kutoval se studenty a pe-
dagogy o finanční stabilitě
v České
dagogy
České
dagogy

republice.

Jan Frait přijal pozvání na
Ekonomickou fakultu Jiho-
české univerzity již poněko-
likáté. „Vždy je to skvělá pří-
ležitost nahlédnout pod po-
kličku stabilizačních procesů
České národní banky. Ať už

se jedná o nerovnováhy na
trhu a jejichměření, finanční
krize či problematiku cen
nemovitostí,“ uvádí Milan
Jílek, vedoucí Katedry účet-
nictví a financí.
Poslední zmiňované téma,

tedy vývoj cen nemovitostí,
bylomimo jiné jedním z
hlavních bodů setkání. Při
pohledu do přednáškové
místnosti, bylo hned zřejmé,
že je téma velmi lákavé. S ře-
ditelem sekce finanční sta-
bility České národní banky si
totiž přišlo poslechnout
nejen několik desítek stu-
dentů Ekonomické fakulty,
ale takémnoho návštěvníků
z řad široké veřejnosti. Od
říjnaminulého roku totiž
začala platit nová pravidla

pro poskytování hypoték a
posluchači takměli možnost
dozvědět se o této proble-
matice informace velmi ak-
tuální informace, a to od
jedné z nejkompetentnějších
osob v České

nejkompetentnějších
České
nejkompetentnějších

republice.
Mezi těmi, které na před-

nášku přivedlo téma hypo-
ték, byl také student Pavel
Vojta: „Na přednášce jsem
ocenil, že zazněly také infor-
mace právě z té „druhé“
strany. V tisku se člověk vět-
šinou setká spíše s varujícími
články na téma omezování
přístupu k hypotékám. Už se
ale nepíše, proč se k takovým
krokům přistoupilo. To pro-
fesor Frait skvěle vysvětlil,“
uzavírá student Ekonomické
informatiky.

VZDĚLÁVÁNÍ

FORMUJTE SVOU
BUDOUCNOST!

Využijte širokou škálu zajímavých oborů, na základě svého 
zájmu se můžete dále specializovat. Ekonomická fakulta Vám 
zajistí komplexní vzdělání v bakalářských oborech, navazujících 

magisterských oborech (zakončených titulem inženýr).

Přihlášky ke studiu 
přijímáme do 30. 4. 2019.
Infolinka pro uchazeče o studium,  387 772 510.
www.ef.jcu.cz

Úspěšný život začíná 
s Ekonomickou fakultou

Vyzkoušej si 
přijímačky

Přijímací zkoušky nanečisto 
Testy z hlavních předmětů   
Správné výsledky a nejčastější chyby
Tipy a rady k úspěšnému zvládnutí zkoušek

• Dostali byste se na střední školu? 
• Víte, co dnes žáci musí umět? 
• Prověřte si své znalosti 

Startujeme 
již 

14. února

Každý čtvrtek ve vašem Deníku

rtuje
již 

únor

Start
j

14. ú

8.–14. dubna 2019
  Staňte se partnerem 

a oslovte až 5 000 000
  vašich zákazníků!

Cena partnerství od 2000 Kč
Zajistěte si svoji účast včas! Zeptejte se na možnosti spolupráce manažerky 

projektu Martiny Bernardové, e-mail: martina.bernardova@vlmedia.cz 

Získáte:
Slevovou nabídku s přesným zacílením na váš okres či region.

■
Zdarma inzertní plochu v nejšířeji distribuovaném titulu zdarma  

v ČR DENÍK EXTRA a ve vybraných přílohách Deníku.
■

Zdarma inzertní plochu na největším regionalizovaném webu 
v ČR denik.cz.
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