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Doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, se 

uskutečňuje ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 
 

Připravuje   posluchače   prostřednictvím   důkladné   teoretické   přípravy   a   výzkumné   činnosti   pro 

uplatnění  v  širokém  spektru  odvětví  ekonomických  činností,  zejména  jako  vysoce  kvalifikované 

pracovníky vyšších stupňů řízení podniků v rámci soukromého nebo veřejného sektoru, ale také pro 

další působení na pozicích akademických nebo vědecko‐výzkumných pracovníků. 
 

Cílem doktorského studijního programu je: 

 
 zprostředkovat  studentům  zvládnutí  teoretických  základů  a  osvojení metod  vědecké  práce 

v programu Ekonomika a management; 
 rozvinout u studentů schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, zejména prostřednictvím 

zpracování a obhajoby disertační práce, publikování a prezentace vědeckých prací. 
 

 

Absolvent doktorského studijního programu získává teoretické znalosti v oblasti ekonomie, pokročilých  

matematických   a   statistických   metod   v   ekonomii,   managementu   a   ekonomiky   a finančního 

řízení podniku, účetnictví a marketingu. Povinnou součástí  studia  je publikování a prezentace dílčích 

výsledků  vlastního  výzkumu  doktoranda.  Podporována  jsou  zejména  vystoupení  na  zahraničních 

vědeckých konferencích, ale také účast na výuce, ať již na EF JU, nebo v zahraničí. 
 

 
Garant studijního oboru 

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice) 
 

Složení oborové rady 
 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) ‐ předseda oborové rady 

doc. Ing. Ladislav Beránek (EF JU v Českých Budějovicích) 

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (PEF ČZU Praha) 
 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích) 
 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích) 
 

prof. Dr. Ing. Libor Grega (FRRMS Mendelova univerzita v Brně) 
 

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích; FEM SPU Nitra) 
 

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) 
 

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (FFU VŠE Praha) 
 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) 
 

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích) 
 

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) 
 

doc Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU v Českých Budějovicích) 



POMOCNÝ MATERIÁL PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 
 
Na  stránkách  Ekonomické  fakulty  JU  –  www.ef.jcu.cz  v záložce  Věda  a  výzkum/doktorské  studium 

naleznete  veškeré  materiály,  které  potřebujete  pro  Vaše  studium.  Jsou  zde  ke  stažení  i  potřebné 

dokumenty, jako formulář pro metodiku disertační práce, nebo individuální studijní plán studenta. 
 

Pro studenty prvních ročníků jsou připravené speciální stránky ‐  http://prvak.ef.jcu.cz/ kde naleznete 

spoustu dobrých rad a užitečných informací. 
 
Níže uvádím návod, jak se přihlásit do Stagu (pro zapisování předmětů, sylaby předmětů, apod.) a do 

fakultní emailové schránky. 
 

 
 
 

 
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PORTÁLU IS/STAG A FAKULTNÍHO EMAILU: 

Uživatelské jméno: 

(IDM účet) má tvar např. novak00 atd. Na adrese https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr si 

vyhledáte uživatelské jméno, vyplňte políčka PŘÍJMENÍ a RODNÉ ČÍSLO a dejte vyhledat (zobrazí se 

Vám uživatelské jméno). 



Heslo,  pokud  jste  si  ho  neměnili,  je  tvořeno  ze  druhého  písmena  Vašeho  křestního  jména  (bez 

diakritiky),  ze  druhého  písmena  Vašeho  příjmení  (bez  diakritiky)  a  z  posledních  šesti  číslic  Vašeho 

rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké. 
 

Příklad:  Jmenujete‐li se Sára Nováková a Vaše rodné číslo  je 123456/7890, pak vaše heslo pro první 

přihlášení bude Ao567890. 
 

Jestliže       se      Vám přihlášení přesto nezdaří,       kontaktujte       správce       IDM       na       e‐mailové 

adrese idm@rt.jcu.cz.  Pokud  se  problém netýká  přihlášení,  ale  pomoci  s  aplikací  portál  IS/STAG, 

kontaktujte správce portálu IS/STAG na e‐mailové adrese stag@rt.jcu.cz. 
 

V e‐mailu uveďte Vaše JMÉNO, PŘÍJMENÍ, STUDENTSKÉ ČÍSLO a UŽIVATELSKÉ  JMÉNO (IDM LOGIN), 

kterým  se  do  portálu  IS/STAG  přihlašujete!  Dále  stručně  a  výstižně  popište  vzniklý  problém!  Tyto 

upřesnující informace nám urychlí řešit Vaše požadavky. 
 

DOPORUČENÍ 
 
Pro zvýšení bezpečnosti při přístupu k aplikacím, které vyžadují Vaše IDM přihlašovací údaje (např. IS 

STAG,  , Moodle, Gaju,  ISMS, ORGSTR,  IPS, Odysea‐Výplatnice  a další)  si  neprodleně  změňte prvotně 

přidělené  heslo  na  své  vlastní.  To  lze  provést  pouze  v  IDM  na  adrese  http://idm.jcu.cz hned  po 

přihlášení, a  to pouze  ze  sítě  JU. Nové heslo  si  zapamatujte  a  v  případě  budoucích pochybností,  že 

bylo někým odhaleno si jej neprodleně změňte! 
 

Správci  IDM  Vám  mohou,  po  požádání  a  ověření  Vaší  identity,  provést reset  hesla do  výchozího 

tvaru. 
 
PRÁCE SE STAGEM: 
 
Zápis na termíny zkoušek: 

 
Vámi zapsané předměty, které máte podle Individuálního studijního plánu zapsané, mají vypsané 

zkouškové termíny, na který se musíte přihlásit. Doporučuji v průběhu roku konzultovat plánované 

zkoušky s garantem předmětu, aby Vám včas sdělil plánovaný termín vypsání zkoušky a podmínky 

získání zápočtu. 
 

Vypsané termíny zkoušek naleznete zde: 



 
 
Ve Stagu naleznete sylaby všech předmětů, vizualizaci Vaše studijního oboru, rozvrhy vyučujících a 

další důležité informace, které potřebujete k Vašemu studiu. 

 



Předměty Vašeho studijního oboru Řízení a ekonomika podniku – doktorské studium: 
 
Studijní předměty  (60 kreditů)
Název předmětu  Přednášející Zakončení P/PV  roč./sem. Kredity

A.   Povinné předměty (49 kreditů) 

Metodologie vědecké práce  doc. Mrkvička
doc. Jílek

zápočet P  1. roč., ZS 5

Ekonomie  doc. Faltová
Leitmanová,

zápočet, zkouška P  1. roč.,
dvousemest

11

Kvantitativní metody v ekonomii  doc. Mrkvička 
doc. Klicnarová 

zápočet, zkouška P  1. roč., 
dvousemest 
rální 

11

Teorie managementu  doc. Rolínek,
doc. Holátová

zápočet, zkouška P  2. roč.,
dvousemest

11

Finanční řízení podniku  doc. Gurčík
doc. Kouřilová

zápočet, zkouška P  2. roč.,
dvousemest

11

B.   Povinně volitelné předměty (volit minimálně jeden předmět, 11 kreditů)
Účetnictví  doc. Kouřilová zápočet, zkouška PV  2. roč.,

dvousemest
11

Marketing  Prof. Nagyová zápočet, zkouška PV  2. roč.,
dvousemest

11

 

Další povinnosti  (120 kreditů)
    kredity

C.   V A V E / D R E V  ‐  Publikace ve vědeckém recenzovanémčasopise (získat min. 50 kreditů) 
Publikace v recenzovaném vědeckém časopise, včetně EconomicsWorking Papers 
(EF JU, REPEC) 

  25

Publikace v recenzovaném vědeckém časopise zařazeném ve WoS nebo SCOPUS    50
D.   V A V E / D P R O  Publikace ve sbornících z konferencí a monografiích (získat min. 25 kreditů)
Publikace ve sborníku odborné/vědecké konference pořádané akademickou nebo 
výzkumnou institucí mimo jihočeský region

  10

Publikace ve sborníku odborné/vědecké konference zařazené do Conference Procee‐ 
dings Citation Index (CPCI, Thomson) 

  25

Kapitola ve vědecké monografii (min. 25 stran)   25
E.    V A V E / D C O N  Vystoupení na domácí konferenci/semináři (získat min. 15 kreditů) 
Vystoupení na doktorské sekci SVOČ (EF JU)   5
Vystoupení na konferenci INPROFORUM (EF JU)   5
Vystoupení na konferenci INPROFORUM (EF JU)   5
Vystoupení na jiné konferenci pořádané JU   5
F.    V A V E / D O S T  Další odborné úkoly (získat min. 30 kreditů)  
Studijní/výzkumný/výukový pobyt v zahraničí (akademická nebo výzkumná instituce,    15
Vedení semináře/cvičení v souladu s individuálním studijním plánem   6
Řešitel nebo spoluřešitel výzkumného projektu (Grantová agentura JU)   15
Řešitel nebo spoluřešitel výzkumného projektu mimo JU (evidence v CEP)   25

Kontakty na vyučující: 
 

Ekonomie‐  doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. ‐ leitman@ef.jcu.cz 
Metodologie vědecké práce – doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. ‐ jilek@ef.jcu.cz 
Kvantitativní metody v ekonomii – doc‐ RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. ‐ mrkvicka@ef.jcu.cz 
Marketing – prof. Ing. Ludmila Nagyová, CSc. –  nagyoval26@gmail.com 
Účetnictví ‐  doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. ‐ kourilova@ef.jcu.cz 
Management ‐ doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.  rolinek@ef.jcu.cz 
Finanční řízení podniku ‐ prof. Ing. Lubomír Gurčík, CSc. ‐ Lubomir.Gurcik@uniag.sk 



Ekonomick6 Jihoteskd univerzita
fakulta v Ceskfch Buddjovicich
Faculty Universlty of South Bohemia
of Economics in Cesk6 Buddjovice

oPATnErui OETnNKY EF i. r6gl2}Lg
k povinnostem studentfi doktorsk6ho studia na EF JU v eeskrich Buddjovicich

27, srpna2019

il5nek t
VSeobecnS ustanoveni

1) Doktorsk'i studilni program (DSP) se uskutediuje v souladu s piisluSn'imi ustanovenimi Zdkona
t'. tt1'/1998 Sb., o vysok'ich Skoldch a o zm6n6 a doplndnizdkon0 v platn6m zndni(diile jen Zdkona o
vysokiTch Skoldch) a pifslu5nfmi ustanovenimi Studijniho a zkuSebniho fiidu JU a Opatienim dEkana
E. t23/20I7 k zaji5t6ni studia v doktorsk6m studijnim programu (d;ile jen Opatieni ke studiu v DSp).

2) Opatieni vymezuje standardni pr0b6h studia a povinnosti sturlentfi doktorsk6ho studia na EF JU
veesk'ich Buddjovicich a roz5iiuje tak rdmec povinnostivypl'ivajicfch zeZAkona o vysoklich Skoldch
a dal5fch sm6rnic uveden'ich v e ldnku l- Odstavec L tohoto opatfen[.

ilSnek z
Standardni prfibEh studia a terminy plnEni studijnich povinnosti

1) Strrdium v DSP probihd v souladu s Opatienim ke studiu v oSP ildnek 9 Odstavec 1 dle
schvdlen6ho Individudlnfho studijniho pt6nu (tSp).

2) Student DSP v rdmci pi(pravy ISP a jeho ndsledn6ho plndnf zohledni standardnI pr0bdh studia,
kteryi je uvedenyi v tabulce L.

3) Oborovd rada doktorsk6ho studijniho programu v souladu s Opatienim ke studiu v oSp dldnek 5
Odstavec 4i a dldnek L2 projedndvd rodnf hodnocenf studia a sleduje plndni tSp jednotliv'ich
doktorand0, a to se zohledndnim plndnlstudijnich povinnosti uvedenfch v tabulce L tohoto opatieni.

4) Ke st6tni doktorsk6 zkoulce se student piihldsi v souladu s Opatienim ke studiu v DSp e ldnek 14
odstavec 2 nejpozddji do konce prvniho akademick6ho roku po uplynutf standardn[ doby studia DSp.

5) K obhajobd disertadni prdce se student piihldsi v souladu s opatienim ke studiu v DSp e ldnek j-5

nejpozd6ji do konce druh6ho akademick6ho roku po uplynuti standardni doby studia DSP.

Studentskd 787'/t3 370 05 eesk6 Bud6jovice, deskS republika T/+42A 387 772 493 E/mmatejckova@ef.jcu.cz



Tabulka 1: standardni pr0b6h studia a terminy pln6ni studijnich povinnosti

Rok studia Aktivita Termln pln6ni Ndvaznost na
piislu5nou sm6rnici

1. rodnik Vypracovdn( ISP a metodiky do 5.1.
piisluSrr6ho roku

Opatienike studiu
v DSP dl. 9/2

Aktivni 0dast na semindii Skoliciho
pracoviSt6 - student piedstavit6ma a

metodiku disertadni orSce

letnisemestr Opatienike studiu
v DSP dl. 9/7f
Studijnia zkuiebni
fdd JU i|.37/3a

Aktivniridast na SVOC letni semestr Opatieni ke studiu
v DSP dl. 9/7c,e

Spln6nimin. 2 piedmdt0 DSp do konce l-.

rodniku
Opatienike studiu
v DSP dl. 9/7b

2. rodnik Splndnimin. dalSfch 3 piedmdt0 DSp,
pokud jiZ nejsou splndnV

do konce 2.

rorlniku
Opatienike studiu
v DSP dl. 9/7b

Aktivnf 6dast na konferenci TNPROFORUM zimni sc'mestr Opatienike studiu
v DSP dl. 9/7c,e

Pifprava a poddnidldnku do dasopisu Acta
Universitatis Bohemiae Meridionalis

zimnisemestr OpatFeni ke studiu
v DSP dl. 9/7g

Poddni nebo Udast na iejeniv'izkumn6ho
projektu (napi. individuSlniho nebo
trimov6ho projektu GAJ U)

zimn( semestr

Udast na SVOd a semin6iich poiSdanlich
Skolicim pracoviStdm

letnisemestr

Pilprava a poddni dldnku do dasopisu s lF,

nebo zaiazen6m v databdzi Scoous
letni semestr Opatieni ke studiu

v DSP dl. 9/7g
Za h ra nidn i studijni, vliukovri nebo
vVzkumnV pobvt

do konce 2.

rodniku
Opatienike studiu
v DSP dl. 9/7i

3. rodnik Splndnl zbfvajicich piedm6t0 DSP zrmnr semestr Opatienike studiu
v DSP d.12/2a

Aktivni ildast na konferenci mimo EF JU zinrniselmestr Opatienike studiu
v DSP dl. 9f7c,e

Piedloieni studie do dasopisu Economics
working papers

zinrniselmestr Opatienike studiu
v DSP dl. 1413

Udast na SVOC a semindiich poiiidanfch
Skolicim oracoviStdm

letni senrestr

Absolvovdni stiitni doktorsk6 zkouSkv do konce 3.

rodniku
Opatienike studiu
v DSP dl. 14

Aktivn[ 0dast na semindii Skoliciho
pracoviSt6 s doporudenou 0dasti odborn6
vetejnosti - prezentace vlastni disertadni
prdce

pied obhajobou
disertaiiniprdce

Absolvovdni obhajoby disertadni prdce do konce 3.

rodnlku
Opatienike studiu
v DSP dl. 15

Studentskd 7g-'r/1'3 370 05 eesk6 Buddjoviee, eeskd republika T/+42:Q 3Ei'772 493 E/mmatejekova@ef.jeu.ez



Ekonornickii Jihoiesk6 univerzita
fakulta v Cesk'ich Bud6jovicich
Faculty University of South Bohemia
of Economics in eeske Buddjovice

ilSnek g

DalSi povinnosti

1) SturCent prezendnl formy DSP na zaddtku semestru oznilm( vedoucimu katedry, na kter6 je
ptid6len, nejm6n6 dva dny v tlidnu, kdy bude piitomen na pracovi5ti bdhem obvykl6 pracovnidoby.

2) Povinnou souddsti doktorsk6ho studia je dle opatieni d6kana dldnku 9/7d pedagogickd praxe.
Rozsah a zamdieni pedagogick6 praxe urduje vedouciSkoliciho pracoviSt6 po konzultaci se ikolitelem.

3) Doktorandi prezendni formy studia majl povinnost se 0dastnit llorad Skoliciho pracovi5td a ddle se
podilet na zajiStdni chodu piedem pldnovanlich akcI organizovanlich Skolicim pracovi5tdm nebo
fakultou jako jsou napi. piijlmaci zkouSky, letn[ 3koly, konference atd. povinnosti stanovi 5kolitel
doktoranda, pi(padnE po dohodd se Skolitelem vedouci pifslu5n6ho Skoliciho pracovistd, nebo
proddkan pro vddu a vyizkum.

4) Kontrolu pln6nf vri5e uvedenfch povinnosti v eldnku 3 v bodech 1), 2) a 3) prov{di vedouci
piislu5n6ho 5koliciho pracovi5t6 a Skolitel. Piipadn6 nepln6ni povinnosti bude, na ndvrh vedouciho
Skoliciho pracovi5td nebo Skolitele, ieSeno Oborovou radou.

ilSnek +
tiEinnost

1) Opatienije ildinn6 ode dne vyhld5eni a je z|vaznd platn6 v pln6r"n rozsahu pro studenty nastupujici
do stuclia od AR 2019/2020.

/r, //a-<--+l
doc. Dr. Ing. Dagmar 5kodov6 Parmovd

d6kanka Ekonomick6 fakulty

studentskd 787/!3 370 05 desk6 Bud6jovice, desk6 republika T/+42O 387 772 4gg E/mmatejckova@ef.jcu.cz



    
  
    

    

 

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 123/2017 
k zajištění studia v doktorském studijním programu 

3. 10. 2017 
 

Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů v platném znění (dále jen 
Zákona o vysokých školách) a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu JU. 

2) Odbornou garanci průběhu a kvality studia v doktorském studijním programu zajišťuje Oborová 
rada (OR). Administrativně zabezpečuje DSP Oddělení pro vědu a výzkum. 

 

Článek 2 
Cíle doktorského studijního programu 

1) Cílem doktorského studijního programu je: 

a) hluboké zvládnutí teoretických základů a osvojení metod vědecké práce ve zvoleném oboru 
studia, 

b) schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, která se osvojuje a prokazuje zpracováním a 
obhajobou disertační práce, vědeckými publikacemi a dalšími formami prezentace vlastní 
vědecko-výzkumné činnosti. 

 

Článek 3 
Doktorský studijní program na EF JU 

1) Ekonomická fakulta uskutečňuje doktorské studium ve studijním programu 6208V Ekonomika 
a management, studijním oboru Řízení a ekonomika podniku, formou prezenční a kombinova-
nou. 

2) Standardní doba studia je tři roky a maximální doba studia je o 2 roky delší než standardní. 
Děkan, podle Článku 7 Odst. 2 Studijního a zkušebního řádu JU může v odůvodněném případě 
povolit překročení maximální doby studia.  

Článek 4 
Stipendia studentů DSP 

1) Přiznání stipendií studentům DSP se řídí Stipendijním řádem JU. Studentům DSP jsou poskyto-
vána stipendia uvedená v čl. 3 odst. 3 Stipendijního řádu JU. 

2) O přidělení a výši stipendií základních, prémiových a prospěchových rozhoduje děkan na zá-
kladě návrhu oborové rady. Výše stipendií a podmínky jejich přiznání jsou podrobněji upraveny 
sdělením děkana. 

 
 
 
 



    
  
    

    

 

Článek 5 
Oborová rada 

1) Pravidla ustanovení OR a její působnost je upravena příslušnými ustanoveními Zákona o vyso-
kých školách a Studijního a zkušebního řádu JU a tímto opatřením.       

2) Členy oborové rady doktorského studijního programu jmenuje a odvolává děkan po schválení 
vědeckou radou fakulty, a to nejvýše na dobu platnosti akreditace daného doktorského studij-
ního programu. Oborová rada má nejméně pět členů, jimiž mohou být profesoři a docenti nebo 
významní odborníci daného oboru s vědeckou hodností nebo akademickým titulem (Ph.D., 
Th.D., Dr., CSc., D.Sc. nebo DrSc.), kteří v posledních pěti letech vykonávali tvůrčí činnost, která 
odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být doktor-
ský studijní program uskutečňován, přičemž alespoň dva z nich nesmí být z řad zaměstnanců 
fakulty nebo dalších institucí podílejících se na uskutečňování daného doktorského studijního 
programu. 

3) Předsedou oborové rady je garant doktorského studijního programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4) Oborová rada zejména: 

a) Schvaluje akreditační materiály DSP a je informována o hodnotících zprávách DSP. 

b) Připravuje opatření k přijímacímu řízení ke studiu v DSP a navrhuje složení komise pro při-
jímací zkoušky. 

c) Schvaluje přednášející a garanty předmětů DSP. 

d) Schvaluje témata disertačních prací. 

e) Hodnotí a schvaluje předložené individuální studijní plány a metodiky disertačních prací 
studentů. 

f) Navrhuje školitele ke schválení děkanem fakulty. 

g) Na návrh školitele stanovuje konzultanta disertační práce z řad předních odborníků půso-
bících mimo akademickou půdu. 

h) Projednává přestup studentů a uznávání předmětů a jiných studijních povinností splněných 
na jiných vysokých školách podle čl. 7 tohoto předpisu. 

i) Projednává roční hodnocení studia a sleduje plnění individuálního studijního plánu. 

j) Navrhuje děkanovi výši základních, prémiových a prospěchových stipendií. 

k) Určuje požadavky ke státním doktorským zkouškám. 

l) Navrhuje složení komise ke státním doktorským zkouškám a obhajobám disertačních prací. 

5) OR se schází minimálně jedenkrát v každém semestru. OR je usnášeníschopná při nadpoloviční 
účasti členů. Usnesení OR jsou přijímána většinou hlasů přítomných členů. Na návrh předsedy 
OR je možno hlasovat metodou per-rollam, s výjimkou následujících rozhodnutí: 

a) schvalování individuálních studijních plánů studentů, 

b) projednávání ročního hodnocení studia studentů. 

6) O výsledcích svého jednání informuje Oborová rada děkana zápisem. 

 

 



    
  
    

    

 

Článek 6 
Přijímací řízení 

1) O přijetí do DSP se mohou ucházet absolventi magisterských, nebo navazujících magisterských 
studijních oborů.  

2) O přijetí uchazeče do DSP rozhoduje děkan na základě výsledku přijímací zkoušky (PZ). Výsledky 
PZ předkládá děkanovi komise pro PZ DSP. 

3) Komisi pro PZ a jejího předsedu jmenuje děkan na návrh oborové rady DSP. Jednání komise se 
může zúčastnit také předpokládaný školitel, na jehož téma se uchazeč hlásí, a to bez práva hla-
sovat. Komise hodnotí předpoklady uchazeče pro vědeckou práci v daném oboru na základě 
předložených dokladů a odborné rozpravy. 

4) Komise předkládá děkanovi zápis o výsledcích PZ s návrhem na přijetí/nepřijetí uchazečů.  

5) Ekonomická fakulta JU vyhlašuje zpravidla jedenkrát ročně přijímací řízení do DSP, a to nejméně 
čtyři měsíce před termínem uzávěrky pro podávání přihlášek nebo dle odst. 6 § 49 zákona č. 
111/98 Sb.  

6) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v DSP pro příslušný akademický rok 
stanoví děkan opatřením v souladu se zákonem č. 111/98 Sb., Studijním a zkušebním řádem 
Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a tímto opatřením. Opatření děkana se zveřejňuje na 
úřední desce EF JU a musí obsahovat: 

a) obor DSP, 

b) požadované doklady, 

c) termín a způsob podání přihlášky, 

d) maximální počet přijímaných uchazečů, 

e) formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria jejího vyhodnocení, 

f) rámcová témata disertačních prací. 

 

Článek 7 
Přestup studentů a uznávání předmětů a jiných studijních povinností splněných na jiných vyso-

kých školách 

1) Přestup studentů z jiných vysokých škol a fakult je možný pouze: 

a) po ukončení 1. ročníku studia DSP, 

b) u obsahově kompatibilních studijních plánů DSP,  

c) při doloženém plnění individuálního studijního plánu na původním školícím pracovišti. 

2) Žádost o přestup projednává OR, která ji postupuje s doporučením k rozhodnutí děkanovi fa-
kulty. 

3) O uznávání předmětů a jiných studijních povinností splněných při předchozím studiu na jiných 
vysokých školách rozhoduje děkan na základě doporučení OR. 

 
 
 
 



    
  
    

    

 

Článek 8 
Zápis do studia a příslušného akademického roku 

 
1) Zápis studentů DSP do příslušného akademického roku studia se řídí následujícími pravidly: 

a) Studenti DSP jsou povinni zapsat se ke studiu v příslušném akademickém roce v termínu 
stanoveném děkanem. 

b) Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů od tohoto termínu se neo-
mluví, se posuzuje jako by nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu a studium 
je mu ukončeno dle §56 odst. 1 písm. b) zákona o 111/1998 Sb.   

c) Omluveným studentům děkan stanoví náhradní termín zápisu. Pokud se student v náhrad-
ním termínu nezapíše, bude mu studium ukončeno dle §56 odst. 1 písm. b) zákona o 
111/1998 Sb.   

 
Článek 9 

Průběh studia 
 

1) Studium v DSP probíhá dle schváleného individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením ško-
litele. 

2) Návrh ISP předloží student ke schválení oborové radě DSP do 5. 1. příslušného akademického 
roku. Přílohou ISP je rámcová metodika zpracování disertační práce v doporučeném rozsahu 3-
5 stran. Metodika obsahuje rozbor problematiky, cíle řešení, metody, předpokládané zdroje 
dat, seznam literatury a harmonogram zpracování disertační práce.  

3) V případě neschválení návrhu ISP Oborová rada  

a) uvede důvody neschválení ISP,  

b) termín opětovného předložení návrhu ISP je nejpozději do 15. 6. příslušného akademického 
roku. 

4) Opakované neschválení návrhu ISP může být posouzeno jako nesplnění požadavků vyplývajících 
ze studijního programu podle §56 odst. 1 písm. b) Zákona o vysokých školách.   

5) Nejpozději na počátku posledního roku standardní doby studia doktorského studijního pro-
gramu stanoví Oborová rada studentovi okruh požadavků a zaměření státní doktorské zkoušky. 

6) O změny v ISP student žádá Oborovou radu. 

7) Povinnou součástí doktorského studia je: 

a) vědecké bádání a výzkum a jeho výsledky, 

b) absolvování předmětů dle schváleného ISP, 

c) samostatné studium pod vedením školitele, účast na kurzech, vědeckých konferencích a 
seminářích, včetně zahraničích, 

d) pedagogická praxe je součástí předmětu VAVE/DOST Ostatní odborné úkoly v rozsahu ma-
ximálně 8 hodin výuky týdně. Rozsah a zaměření pedagogické praxe určuje vedoucí školí-
cího pracoviště po konzultaci se školitelem.  

e) aktivní účast na veřejných vědeckých seminářích. Student prezentuje na těchto seminářích 
dílčí výsledky své práce.  



    
  
    

    

 

f) Podle Čl 37 Odst. 3 pís. A) je student povinen v průběhu prvního roku studia na semináři 
(který mu zprostředkuje školící pracoviště a zároveň oznámí termín konání na Oddělení 
Vědy a výzkumu) přednést metodický plán své práce na téma své disertační práce. 

g) publikování výsledků badatelské a výzkumné činnosti v recenzovaných vědeckých časopi-
sech, 

h) aktivní účast na činnostech školícího pracoviště kontroluje a potvrzuje vedoucí školícího 
pracoviště, 

i)  Součástí studijních povinností v DSP je absolvování části studia na zahraniční instituci 
v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky 
publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na 
mezinárodní spolupráci. 

8) Za aktivity uvedené v Odst. 7 školitel uděluje studentovi do indexu na konci každého semestru 
zápočet 

9) V průběhu studia v doktorském studijním programu může student požádat o změnu formy stu-
dia nebo o přestup do jiného doktorského studijního programu. O žádosti rozhodne děkan po 
vyjádření příslušné oborové rady nebo příslušných oborových rad. 

 

Článek 10 
Školitel  

1) Školitele jmenuje děkan na návrh Oborové rady z řad profesorů, docentů a doktorů věd JU i 
jiných vysokých škol.  

2)  Školitel zejména:  

a) účastní se přijímacího řízení studenta a společně se studentem připravuje jeho individuální 
studijní plán,  

b) navrhuje konzultanty a téma disertační práce,  

c) sleduje průběh studia a vědecké práce studenta a poskytuje mu konzultace,  

d) zodpovídá za zapojení studenta do výzkumné práce a za přiměřené věcné a finanční zajiš-
tění jeho výzkumné práce,  

e) pravidelně hodnotí plnění individuálního studijního plánu studenta a informuje o hodno-
cení Oborovou radu.  

 

Článek 11 
Přerušení studia 

1) Přerušení studia se řídí Čl. 26 a v přiměřeném rozsahu Čl. 346 Odst. 3 Studijního a zkušebního 
řádu JU. 

 

Článek 12 
Kontrola plnění studijních povinností 

1) OR provádí roční hodnocení plnění ISP studentem. Plnění ISP kontroluje OR na základě skuteč-
ností předložených studentem k 15. 6. příslušného  akademického roku. K ročnímu hodnocení 



    
  
    

    

 

studia se vyjadřuje školitel. V případě neplnění ISP Oborová rada navrhuje děkanovi ukončení 
studia. 

2) Plnění jednotlivých studijních povinností ISP student dokládá dle následujících pravidel:  

a) zkoušky z dílčích předmětů DSP podle ISP musí být úspěšně složeny nejpozději do konce 5. 
semestru studia, 

b) plnění stáží a studijních pobytů dokládá student předložením zprávy Oddělení vědy a vý-
zkumu nejpozději do 1 měsíce od ukončení pobytu, 

c) publikační a další výstupy vědecko-výzkumné činnosti dokládá student vložením bibliogra-
fických záznamů a plných textů do systému OBD prostřednictvím školícího pracoviště. 

3) Zkoušení předmětů má komisionální formu. Komise je složena minimálně ze dvou zkoušejících. 
Zkoušející schvaluje předseda OR na návrh vyučujícího. Školitel není členem zkušební komise 
jím vedeného doktoranda. Pro předměty zapsané studenty v daném akademickém roce je po-
vinen přednášející předmětu vypsat v akademickém roce minimálně 2 termíny zkoušky.  

 

Článek 13 
Systém odhalování plagiátů 

1) Disertační práce a písemná práce ke státní doktorské zkoušce podléhá kontrole v systému pro 
odhalování plagiátů. Protokol o kontrole disertační práce posoudí školitel. 

2) Školitel se vyjadřuje k publikační činnosti doktoranda z hlediska možného plagiátorství v rámci 
vyjádření k žádosti studenta o povolení obhajoby disertační práce. 

 

Článek 14 
Státní doktorská zkouška (SDZ) 

1) SDZ je komplexním prověřením znalostí studenta doktorského studijního programu, jeho 
schopností osvojit si hlubokou znalost problematiky v návaznosti na okruhy schválené v ISP, i 
jejích širších souvislostí a jeho schopnosti informace hodnotit a tvůrčím způsobem využívat. 

2) Ke SDZ se student hlásí po splnění studijních povinností stanovených v ISP, nejpozději však do 
jednoho roku po uplynutí standardní doby studia DSP. Přihlášku ke SDZ podává student děka-
novi fakulty prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu. 

3) Přílohou přihlášky ke SDZ je i písemná práce. Písemná práce se předkládá ve formě článku do 
časopisu Economics Working Papers vydávaného EF JU v Českých Budějovicích 
(http://ewp.ef.jcu.cz). Písemná práce je svým obsahem v souladu se zaměřením disertační 
práce. Jedná se zpravidla o literární rešerši a metodiku disertační práce a je oponována dvěma 
oponenty. 

4) Děkan oznámí studentovi termín konání SDZ nejpozději jeden měsíc před jejím konáním. Ter-
mín konání SDZ se zveřejňuje na úřední desce EF JU. 

5) SDZ se koná před zkušební komisí. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan fakulty na 
návrh oborové rady nejméně jeden měsíc před konáním SDZ. Komise má lichý počet, nejméně 
pět členů včetně předsedy. Členy komise mohou být profesoři, docenti a významní odborníci, 
u kterých je nutné schválit nominaci vědeckou radou fakulty. Školitel není členem komise. 

6)  Průběh SDZ se řídí následujícím postupem: 

http://ewp.ef.jcu.cz/


    
  
    

    

 

a) uchazeč představí řešenou problematiku písemné práce v návaznosti na odst. 3 Čl. 14 

b) následuje reakce uchazeče na oponentské posudky a rozprava členů komise k předložené 
práci 

c) poté následuje zkoušení z okruhů SDZ stanovených OR v ISP podle Čl. 9 Odst. 5 

7) SDZ je ústní, v jazyce českém, slovenském nebo anglickém 

8) Průběh SDZ a vyhlášení výsledků jsou veřejné. O výsledku zkoušky se rozhoduje tajným hlaso-
váním na neveřejné části státní doktorské zkoušky. 

9) SDZ může být klasifikována „prospěl(a)“ / „neprospěl(a)“. 

9)   O průběhu a výsledku SDZ se pořizuje zápis. 

10) Oddělení vědy a výzkumu seznámí studenta, členy komise i oponenty se zněním oponentských 
posudků nejméně 7 dnů před konáním obhajoby. 

 

Článek 15 
Disertační práce (DisP) a její obhajoba 

1) Disertační prací prokazuje student doktorského studijního programu schopnost samostatné vě-
decké a výzkumné činnosti.  

2) DisP musí obsahovat: 

a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem DisP, 

b) cíle DisP, 

c) metodiku, 

d) výsledky s uvedením nových poznatků, 

e) diskusi výsledků, 

f) závěry, 

g) souhrn, 

h) seznam použité literatury. 

3) Formální náležitosti DisP jsou stanoveny směrnicí děkana. 

4) Obhajoba DisP se koná po SDZ, nikoliv však ve stejný den.  

5) Student žádá prostřednictvím Oddělení vědy a výzkumu děkana fakulty o povolení obhajoby 
DisP. K žádosti připojuje: 

a) šest výtisků DisP a zároveň vkládá v souladu s opatřením rektora R156 do informačního sys-
tému STAG identickou verzi DisP ve formátu pdf, 

b) třicet pět výtisků autoreferátu. Formální náležitosti autoreferátu stanoví směrnice děkana,  

c) pět adres pro odeslání autoreferátu jiných, než jsou adresy povinně stanovené přílohou č. 
1 tohoto opatření, 

d) strukturovaný životopis, 

e) separáty vlastních publikací - separát musí být v souladu se směrnicí děkana 

6) Oddělení vědy a výzkumu k žádosti studenta o obhajobu DisP připojuje: 



    
  
    

    

 

a) výkaz o studiu, 

b) zápis z vykonané SDZ, 

c) seznam všech výsledků vědecko-výzkumné činnosti studenta (výpis z OBD), 

d) vyjádření školitele včetně prohlášení o kontrole možného plagiátorství, 

e) vyjádření školícího pracoviště na základě výsledku interní obhajoby DisP. Školící pracoviště 
je povinno oznámit termín interní obhajoby na Oddělení VaV.  

f) vyjádření předsedy Oborové rady. 

7) V případě povolení obhajoby děkanem fakulty: 

a) děkan jmenuje na návrh Oborové rady předsedu, místopředsedu, členy a oponenty pro di-
sertační práce, 

b) Oddělení pro vědu a výzkum rozešle oponentům DisP neprodleně po jejich jmenování, 

c) předseda komise v koordinaci s Oddělením vědy a výzkumu určí datum a místo konání ob-
hajoby a informuje o tomto studenta, členy komise, oponenty, školitele i akademickou obec 
EF JU. Oznámení o konání obhajoby musí být zveřejněno na úřední desce EF JU nejméně 
čtyři týdny před jejím konáním, 

d) Oddělení pro vědu a výzkum rozešle autoreferáty DisP, 

e) Oddělení pro vědu a výzkum přijímá písemné reakce a připomínky k DisP a k autoreferátům. 
Shromážděné materiály předkládá předsedovi komise před obhajobou,  

f) Tištěná verze DisP je zpřístupněna k nahlédnutí zájemcům na Oddělení pro vědu a výzkumu. 

8) Komise má lichý počet členů a je minimálně devítičlenná. Alespoň tři členové komise musí být 
profesory, docenty nebo doktory věd (DrSc.). Alespoň tři členové komise jsou externí (mimo 
JU), alespoň dva z členů komise musí být členy Oborové rady. Školitel není členem komise. Při 
obhajobě musí být přítomno alespoň pět členů komise. 

9) Oponování DisP se řídí následujícími zásadami: 

a) Oponenti DisP jsou tři a jsou vybráni z řad odborníků pro obor disertační práce. Alespoň 
jeden oponent musí být profesorem, docentem, nebo doktorem věd (DrSc.). Pro oponování 
DisP mezioborové povahy musí být vybráni oponenti ze všech oborů, do nichž DisP zasa-
huje. Oponentem nemůže být školitel, konzultant ani jiný pracovník, který se na zpracování 
DisP podílel.  Jeden oponent může být z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Opo-
nenti mohou být členy komise. 

b) Oponentům je zasílána disertační práce s průvodním dopisem, autoreferát, jehož součástí 
je i seznam pěti nejvýznamnějších publikací studenta a separáty článků publikovaných stu-
dentem ve vědeckých časopisech. 

c) Oponentský posudek obsahuje objektivní a kritický rozbor předností a nedostatků DisP.  

Posudek oponenta musí obsahovat: 

i. zhodnocení, jak disertační práce splnila stanovených cílů, 

ii. vyjádření k metodickému postupu a k výsledkům práce s uvedením přínosu stu-
denta, 

iii. vyjádření k významu pro rozvoj vědního oboru nebo pro praxi, 

iv. vyjádření k formální úpravě a jazykové úrovni disertační práce, 



    
  
    

    

 

v. vyjádření k publikacím studenta. 

vi. jednoznačné vyjádření, zda oponent doporučuje nebo nedoporučuje přijmout práci 
k obhajobě.  

d) V případě, že oponent odmítne posudek vypracovat, jmenuje děkan na návrh předsedy OR 
nového oponenta. 

e) Oddělení vědy a výzkumu seznámí studenta, členy komise i oponenty se zněním oponent-
ských posudků nejméně 7 dnů před konáním obhajoby. 

10) Obhajoba DisP se řídí následujícími zásadami: 

a) Obhajobu řídí předseda komise, v jeho nepřítomnosti místopředseda komise nebo předse-
dou pověřený člen komise. Obhajobu nemůže řídit školitel studenta. 

b) Účast oponentů na obhajobě je povinná. Jestliže se jeden z oponentů nemůže zúčastnit, 
může se obhajoba konat za podmínky, že nepřítomný oponent podal kladný posudek. V ne-
přítomnosti dvou oponentů se obhajoba nekoná a Oddělení vědy a výzkumu v koordinaci 
s předsedou komise určí do 14 dnů nový termín obhajoby. 

c) Obhajobu zahajuje předseda komise představením studenta. Možnost vyjádřit se ke stu-
dentovi má také školitel. Předseda komise je povinen seznámit komisi se všemi písemnými 
reakcemi na DisP a autoreferát, které byly zaslány. Následuje prezentace DisP studentem 
v časovém rozsahu 20 minut. Po prezentaci se vyjadřují oponenti a dále student reaguje na 
oponentské posudky. Další částí obhajoby je vědecká rozprava mezi studentem, oponenty, 
členy komise a ostatními přítomnými. Student je povinen zaujmout stanovisko ke všem pí-
semným i v průběhu obhajoby vzneseným připomínkám. Výše uvedené části jednání ko-
mise jsou veřejné.  

d) Student má právo písemně požádat o stažení žádosti o obhajobu DisP  před termínem ob-
hajoby.  

e) V případě, že se student na obhajobu nedostaví a do pěti pracovních dnů se písemně neo-
mluví z jiných než studijních důvodů, bude obhajoba klasifikována stupněm „neprospěl(a)“. 
Děkan posoudí písemnou omluvu a případně stanoví náhradní termín obhajoby. 

f) Na neveřejné části jednání, kterého se účastní školitel bez práva hlasovat i oponenti, je pro-
vedeno zhodnocení obhajoby DisP. Komise rozhoduje tajným hlasováním. O průběhu a vý-
sledku obhajoby se vyhotovuje protokol, který podepisují všichni přítomní členové komise. 
Hlasovací lístky jsou zapečetěny do obálky a uchovány společně s protokolem o obhajobě. 

g) Obhajoba je klasifikována stupni „prospěl(a)“, nebo „neprospěl(a)“. K výsledku “prospěl(a)“ 
je zapotřebí většina hlasů přítomných členů komise.   

h) V případě klasifikace obhajoby DisP „neprospěl(a)“ lze obhajobu opakovat pouze jednou, a 
to nejdříve za šest měsíců.  

i) Výsledek obhajoby se vyhlašuje veřejně. 

 

Článek 16 
Ukončení studia 

1) Studium v DSP se ukončuje řádně obhajobou disertační práce. Dnem ukončení studia je den, 
kdy byla obhájena DisP. 



    
  
    

    

 

2) Důvodem pro ukončení studia dále je, kromě dalších důvodů uvedených v příslušných ustano-
veních zákona 111/1998 Sb. a Studijního a zkušebního řádu JU, zejména: 

a) zanechání studia, které student oznamuje písemně doporučeným dopisem nebo prostřed-
nictvím podatelny JU Oddělení vědy a výzkumu EF, 

b) neplnění studijních povinností na základě ročního hodnocení plnění ISP, rozhodnutím dě-
kana na návrh oborové rady, 

c) nezapíše-li se student ve stanoveném termínu ke studiu ve smyslu ustanovení čl. 8. 

 

Článek 17 
Účinnost 

1) Opatření je účinné ode dne vyhlášení.  

 

 

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy 

1) Seznam povinných adres pro rozeslání autoreferátu 



    
  
    

    

 

Příloha 1 - SEZNAM POVINNÝCH ADRES PRO ROZESLÁNÍ AUTOREFERÁTU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ 
REPUBLICE 
 

Česká zemědělská univerzita v Praze   
Provozně ekonomická fakulta   
Oddělení vědy a výzkumu 
Kamýcká 129 
165 21  Praha 6 – Suchdol 
 

Ekonomická univerzita v Bratislavě  
Fakulta podnikového manažmentu 
Veda a výzkum 
Dolnozemská cesta 1  
852 35 Bratislava 
Slovenská republika 
 

Ekonomická univerzita v Košicích 
Podnikovohospodárska fakulta 
Oddělenie pre vedu a doktorandské štúdium 
Tajovského 13 
041 30 Košice 
Slovenská republika 
 
Masarykova univerzita  
Ekonomicko – správní fakulta 
Oddělení pro výzkum, vývoj a rozvoj 
Lipová 41a 
602 00 Brno – Pisárky 
 
Mendelova univerzita v Brně 
Provozně ekonomická fakulta 
Oddělení pro vědu a výzkum 
Zemědělská 1 
613 00 Brno 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta ekonomiky a manažmentu 
Kancelária vedy a výskumu  
Tr. Andreja Hlinku 2 
949 76 Nitra 
Slovenská republika 
 

Technická univerzita v Liberci 
Ekonomická fakulta 
Oddělení vědy a výzkumu                                
Voroněžská 13 
460 02 Liberec 2 
 

 



    
  
    

    

 

 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Ekonomická fakulta  
Centrum rozvoja doktorandov 
Tajovského 10 
97401 Banská Bystrica 
Slovenská republika 
 

Univerzita Pardubice 
Fakulta ekonomicko-správní 
Věda a výzkum 
Studentská 84 
532 10 Pardubice 
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 Fakulta ekonomiky a managementu 
Oddělení pro vědu a výzkum 
Mostní 5139   
760 01 Zlín 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 
Referát pro vědu, výzkum a vnější vztahy 
Moskevská 54,  
400 96 Ústí nad Labem,  
 
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava  
Ekonomická fakulta 
Výzkum a vývoj 
Sokolská třída 33  
701 21 Ostrava 1 
 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Fakulta financí a účetnictví  
Věda a výzkum 
Nám. W. Churchilla 4 
130 67 Praha 3 
 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Fakulta podnikohospodářská 
Věda a výzkum 
nám. Winstona Churchilla  4 
130 67 Praha 3 
 

Vysoká škola ekonomická v Jindřichově Hradci 
Fakulta managementu  
Oddělení pro vědu a výzkum 
Jarošovská 1117/II 
377 01  Jindřichův Hradec 



    
  
    

    

 

 

 
Vysoká škola ekonomie a managementu Praha 
Centrum ekonomických studií  
Nárožní 2600/9 
158 00 Praha 
 

Západočeská univerzita v Plzni 
Fakulta ekonomická  
Výzkum a vývoj 
Husova 664/11   
301 00 Plzeň 
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Ekonomie
KEN/DEKO  / 2

Pracoviště / Zkratka KEN / DEKO
Název Ekonomie

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 11 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 3 / -

Zimní semestr 3 / -
0 / -
0 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zkouška

Kombinovaná

ANO
NE

čeština
NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je, na základě znalosti hlubších teoretických souvislostí, pochopit kauzalitu ekonomických jevů a procesů.
Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení literární rešerše na dané téma zadané přednášejícím při zapsání předmětu a studie zaměřená na
téma disertační práce.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Teorie spotřebitele - rozhodování, preference a optimum.
2. Teorie firmy a výroby - krátké a dlouhé období. Tvorba cen.
3.  Maximalizace zisku v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence.
4. Rozhodování za rizika a nejistoty.
5. Teorie rozdělování příjmů.
6. Trhy, efektivnost, tržní selhání.
7. Krátkodobá makroekonomická rovnováha. Úniky z výdajového proudu.
8. Interakce trhu peněz a trhu statků - IS-LM analýza.
9. Akomodační politiky.
10. AS-AD model
11. Rovnováha na trhu práce a mezičasová volba.
12. Nezaměstnanost a inflace. Kvantitativní teorie. Racionální očekávání.
13. Dlouhodobý hospodářský růst. Cyklické kolísání ekonomiky. Růstové účetnictví.
14. Otevřená ekonomika a IS-LM-BP analýza. Ekonomická integrace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodn. stup. zp. před zk. S|NHodnotící stupnice S|N
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Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Sloman, J. Economics. Harlow: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-65574-4.•  Základní:
Soukup, J. et al. Makroekonomie a moderní přístup. Vyd. 2, Praha Management Press, 2016.•  Základní:
Mach, M. Makroekonomie: pokročilá analýza, část 3. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-7179-738-
3.

•  Základní:

Soukup, J. Mikroekonomická analýza.. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-30-8.•  Základní:
Varina, Hal.R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 2. ed.. New York: W.W.Norton
and Company, 1990.

•  Doporučená:

Blanchard, O. Macroeconomics. (7th edition). Pearson Education, 2016. ISBN 0133837998.•  Doporučená:
Gravelle, H. Rees, R. Microeconomics.. FT Prentice Hall, 2004. ISBN 0-582-4089-8.•  Doporučená:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 12

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 12

(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 15.10.2019  13:48
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Kvantitativní metody v ekonomii
KMI/DKME  / 2

Pracoviště / Zkratka KMI / DKME
Název Kvantitativní metody v ekonomii

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 11 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 1 / -

Zimní semestr 3 / -
0 / -
0 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zkouška

Kombinovaná

ANO
NE

čeština
NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů v oblasti využívání matematicko-statistických metod v ekonomice a
řízení a při tvorbě předpovědí v mikroekonomických modelech. Studenti se naučí aplikovat tyto metody na problematiku týkající
se jejich vědecké práce. Důraz je kladen zejména na správnou interpretaci získaných výsledků. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu. K úspěšnému ukončení předmětu je
potřeba porozumět vybraným pojmům z matematicko-statistických metod a umět získané znalosti aplikovat při řešení konkrétních
problémů ekonomické praxe.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Klasifikace modelů z různých hledisek. Lineární programování, analýza senzitivity, parametrické lineární programování,
vícekriteriální optimalizace. Dopravní úlohy, včetně speciálních druhů.
2. Strukturní analýza. Analýza obalu dat a její aplikace. Stochastické a deterministické síťové modely. Modely konfliktních situací
a teorie.
3. Stochastické modely a simulační přístup k jejich řešení. Vícekriteriální hodnocení variant, problematika výběrového řízení.
Softwarová podpora základních typů matematických modelů používaných v oblasti řízení a rozhodování (EXCEL a jeho moduly,
LINGO, @RISK, MS Project).
4. Moderní metody analýzy časových řad.
5. Analýza hlavních komponent.
6. Metody shlukové analýzy, diskriminační analýza a vícerozměrná analýza rozptylu.
7. Ekonometrické modely. Klasický model lineární regrese a jeho zobecnění, porušení předpokladů, heteroskedasticita,
autokorelace.
8. Speciální modely lineární regrese - diskrétní modely, logistická a Poissonova regrese.
9. Vícerovnicové modely lineární regrese, strukturní a redukovaný tvar, identifikace modelu.

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodn. stup. zp. před zk. S|NHodnotící stupnice S|N
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10. Aplikace ekonometrických modelů v praxi.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Cipra, T. Finanční ekonometrie. Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.•  Základní:
Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování.. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-
247-0421-8.

•  Základní:

Jablonský, J. Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Praha :
Professional Publishing, 2003.

•  Základní:

ANDĚL, J. (2003). Statistické metody. Praha, Matfyzpress UK, 299 s..•  Základní:
Wooldridge, J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. South-Western College pub,
2009.

•  Doporučená:

Anderson, D.R. a kol. Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. New York
: 10th ed. West Publ., 2002.

•  Doporučená:

Hebák, P., Hustopecký, J.:. Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha, 293s. 1990.•  Doporučená:
Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.•  Doporučená:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 12

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 12

(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 15.10.2019  13:49
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Metodologie vědecké práce
KUF/DMVP  / 2

Pracoviště / Zkratka KUF / DMVP
Název Metodologie vědecké práce

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 5 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
0 / -
0 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zápočet

Kombinovaná

NE
NE

NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je zprostředkovat posluchačům DSP potřebné metodologické a metodické poznatky v následujících oblastech:
- Ekonomická věda a metody vědeckého zkoumání v ekonomii,
- Práce s vědeckou literaturou,
- Plánování a realizace vlastního výzkumu,
- Zásady prezentace a publikování vědeckých prací,
- Zásady psaní disertační práce.

Studenti budou seznámeni s procesem výzkumné práce, jejím časovým nastavením. Naučí se stanovit stav vědeckého poznání a
definovat přínosy pro teorii a praxi, zdokonalí se v práci s vědeckou literaturou. Dále budou seznámeni s metodami primárního
výzkumu a metodami kvantitativního a kvalitativního šetření. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Absolvování kurzu "Kurz základů vědecké práce" na AVČR, konaného v Praze nebo v Brně.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Věda a metody vědeckého zkoumání. Empirické a logické metody. Normativní a pozitivní přístup. Nalezení výzkumného
tématu v ekonomických disciplínách. Orientace v JEL Classification.
2. Financování výzkumu, grantový systém.
3. Tvorba přehledu literatury. Úvod do problematiky elektronických informačních zdrojů. Přístup k elektronickým informačním
zdrojům, přehled a charakteristika dostupných databází.
4. Zásady citační etiky. Autorský zákon, autorská etika a plagiátorství.
5. Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, formulace rešeršního dotazu, příprava rešerše a rešeršní strategie,

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodnotící stupnice S|N
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vyhledávání v bibliografických a plnotextových databázích, relevance výsledků rešerše, databáze WOS a JCR.
6. Nástroje pro citování a tvorbu osobních kartoték, nástroj EndNote Web a generátor citací.
7. Formulace výzkumné otázky a hypotézy.
8. Plánování výzkumu. Využití sekundárních dat. Sběr primárních dat prostřednictvím pozorování, interview, dotazníkového
šetření.
9. Analýza kvantitativních dat. Analýza kvalitativních dat. Zpracování výsledků výzkumu.
10. Zásady psaní vědeckého článku. Strukturování vědeckého článku, abstrakt, úvod, přehled literatury, metodika, model,
hypotézy, data, výsledky, diskuse, závěry, seznam literatury. Styl psaní vědeckého článku.
11. Zásady prezentace vědecké práce. Rozbor a zhodnocení vybraných článků a prezentací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. Research Methods for Business Students. Prentice Hall, 2009.
ISBN 0273716867.

•  Základní:

Creedy, J. Research without Tears: From the First Ideas to Published Output. Cheltenham, U.K. and
Northampton, Mass.: Elgar. xi, 2008.

•  Základní:

Collins, J., Hussey, R. Business Research. Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-333-98325-4.•  Doporučená:
Varian, H.R. How to Build an Economic Model in Your Spare Time. American Economist 41 (2), pp.
3-10, 1997.

•  Doporučená:

Leamer, E. Questions, Theory and Data, in Foundations of research in economics: How do
economists do economics?, In: S.G. Medema and W.J. Samuels, Editors. 1996, Advances in Economic
Methodology series. Cheltenham, U.K. and Lyme, N.H.: Elgar; distributed by American International
Distribution Corporation, Williston, Vt. p. 175-190.. Cheltenham, U.K. and Lyme, 1996.

•  Doporučená:

Varian, H. R. What I've Learned about Writing Economics. Journal of Economic Methodology, 2001.
8(1): p. 131-134., 2001.

•  Doporučená:

Varian, H. R. What Use Is Economic Theory?, in Variants in economic theory: Selected works of Hal
R. Varian, H.R. Varian, Editor. 2000, Economists of the Twentieth Century series. Cheltenham, U.K.
and Northampton, Mass.: Elgar; distributed by American International Distribution Corporation,
Williston, Vt. p. 352-360.. Cheltenham, U.K. and Northampton, 2000.

•  Doporučená:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 1 ZS2

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 1 ZS2
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Teorie managementu
KŘE/DTMA  / 2

Pracoviště / Zkratka KŘE / DTMA
Název Teorie managementu

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 11 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 1 / -

Zimní semestr 2 / -
0 / -
0 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zkouška

Kombinovaná

ANO
NE

čeština
NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti z managementu o metodické a praktické poznatky z oblasti strategického řízení,
organizační architektury, procesního řízení, vedení týmů, projektového řízení a rozvinout systémové a tvůrčí přístupy k řešení
podnikových manažerských problémů. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení literární rešerše na dané téma zadané přednášejícím při zapsání předmětu a studie zaměřená na
téma disertační práce.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Teorie a paradigmata managementu.
2. Metodologie výzkumu v managementu.
3. Metody strategického řízení a jejich aplikace.
4. Principy procesního managementu. Metody hodnocení výkonnosti procesů.
5. Organizační architektura. Principy učící se organizace.
6. Sociální audit. Podniková kultura. Lidský potenciál.
7. Leadership, principy a metody.
8. Hodnotový management.  Řízení vztahu se zákazníky
9. Projektový management a operační management.  Teorie omezení.
10. Logistický management. Metody řízení materiálových zdrojů.
11. Teorie rozhodování a řízení rizika.
12. Systémy řízení kontinuálních a diskontinuálních změn.
13. Společenská odpovědnost organizací.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodn. stup. zp. před zk. S|NHodnotící stupnice S|N
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Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.•  Garanti:
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.•  Přednášející:

Literatura

OSTERWALDER, A., PIGNEUR, Y., CLARK, T. (2010). Business model generation: a handbook
for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: John Wiley & Sons.

•  Základní:

WHEELEN, T. L., HUNGER, J. D. (2008). Strategic management and business policy: concepts and
cases. . Pearson Prentice Hall.

•  Základní:

ARMSTRONG, M. (2011). Armstrong's handbook of strategic human resource management.
London.

•  Doporučená:

HAMEL, Gary, Bill Breen. (2008). Budoucnost managementu. Praha: Management Press.•  Doporučená:
HARMON,Paul. (2007). Business Process Change. San Francisko.•  Doporučená:
SMITH, H., FINGAR, P. (2007). Business process management: the third wave.. Tampa, Fla.•  Doporučená:
DAVIES, B. (2007). Developing sustainable leadership.. London.•  Doporučená:
European Management Journal. Strategic Management Journal.•  Doporučená:
BAROUDI, R. (2010). KPI mega library: 17,000 key performance indicators. Scotts Valley,
California.

•  Doporučená:

VEBER, Jaroslav a kol. (2011). Management. Praha: Management Press.•  Doporučená:
VODÁČEK, Leo a Olga VODÁČKOVÁ. (2009). Moderní management v teorii a praxi. Praha:
Management Press.

•  Doporučená:

WERTHER, W. B., CHANDLER, D. (2010). Strategic Corporate Social Responsibility. London:
SAGE Publications.

•  Doporučená:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 22

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 22
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Finanční řízení podniku
KUF/DFRP  / 2

Pracoviště / Zkratka KUF / DFRP
Název Finanční řízení podniku

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 11 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 1 / -

Zimní semestr 2 / -
0 / -
0 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zkouška

Kombinovaná

ANO
NE

NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je seznámit posluchače s pokročilými poznatky v oblasti finančního řízení podniků v návaznosti na obsah
magisterských studií. Pozornost je věnována zejména dovednostem v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů,
strategickému rozhodování v investičním rozhodování, strategickému rozhodování v oblasti podnikového financování,
managementu rizik a specifikům finančního řízení nadnárodních korporací. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu.

Obsah

Obsah předmětu:

Finanční analýza -
1. Vztah finanční analýzy a rozhodování podniku. Zásady, uživatelé a metody finanční analýzy.
2. Systemizace ekonomických ukazatelů. Typologie ekonomických ukazatelů.
3. Finanční analýza podniku. Analýza aktivity, rentability, likvidity, zadluženosti, tržní efektivity.
4. Krátkodobé financování a řízení pracovního kapitálu.
5. Hodnocení produktivity práce, zaměstnanosti a vývoje mezd.
6. Analýza nákladovosti produkce.
7. Analýza výrobního zaměření a výrobní struktury podniku.
8. Rating a hodnocení finančního zdraví podniku.
9. Plánovací a prognostické metody ve finanční analýze.

Strategické investiční rozhodování -
1. Výnos a riziko investic.
2. Finanční deriváty a řízení rizik.
3. Investice v ekonomice a finančním řízení podniku. Typy investičních projektů a fáze projektování.

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodn. stup. zp. před zk. S|NHodnotící stupnice S|N
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4. Náklady kapitálu podniku.
5. Kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Strategické rozhodování o financování podniku -
1. Dlouhodobé finanční plánování. Strategické a operativní plánování. Finanční plánování.
2. Teorie a modely kapitálové struktury.
3. Zdroje dlouhodobého financování.
4. Rozhodování o míře zadlužení podniku.
5. Dlouhodobé financování hybridními instrumenty.
6. Dividendová politika.

Finanční řízení a mezinárodní finance -
1. Devizový trh, devizové forwardové, futures a opční transakce a možnosti jejich využití.
2. Řízení devizového rizika.
3. Zahraniční investice.
4. Financování prostřednictvím mezinárodních finančních trhů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

doc. Ing. Lubomír Gurčík, CSc., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.•  Garanti:

Literatura

Brigham, E.F., Daves, P.R. Intermediate Financial Management. South Western, 2010. ISBN
0324594690.

•  Základní:

Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007.•  Základní:
Durčáková, J., Mandel, M. Mezinárodní finance. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-
7261-221-5.

•  Základní:

Shapiro, A. C. Multinational Financial Management. John Wiley and Sons, 2009. ISBN : 978-0-470-
45035.

•  Základní:

Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE, Praha, 2007.•  Doporučená:
Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.•  Doporučená:
Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopres, 2011. ISBN 978-80-
86929-80-4.

•  Doporučená:

Střeleček, F. Proporcionování nákladů na výrobu, Provozní a finanční páka. JU Č. Budějovice, 2007.•  Doporučená:
Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.:. Statistika pro ekonomy. Praha, 2002.•  Doporučená:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 22

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinné
předměty

A 22
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Marketing
KOD/DMAR  / 3

Pracoviště / Zkratka KOD / DMAR
Název Marketing

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 11 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
1 / -
2 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zkouška

Kombinovaná

ANO
NE

čeština
NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je prohloubit znalosti marketingu a orientovat studenty na rychle se měnící trhy, přizpůsobení marketingového
řízení a strategií novým globalizačním a hyperkonkurenčním trendům k využití tržních příležitostí. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Marketing - význam marketingu, marketingové koncepce, marketing v praxi, orientace společnosti na trh, úkoly
marketingového managementu, přístupy marketingovému mixu.
2. Sběr informací, marketingový výzkum - součásti moderního informačního systému, interní data, marketingové zpravodajství,
analýza mikroprostředí a makroprostředí, předpovídání a měření poptávky, proces marketingového výzkumu.
3. Budování vztahů se zákazníky, analýza spotřebitelských trhů, LÝZA B2B VZTAHŮ - budování hodnoty, spokojenosti a
věrnosti zákazníků, řízení vztahů se zákazníky, databáze zákazníků, databázový marketing, faktory spotřebitelského chování,
proces kupního rozhodování, teorie behaviorálního rozhodování, účastníci B2B nákupního procesu, proces nákupu, stádia
nákupního procesu, řízení vztahů s B2B zákazníky.
4. Budování silných značek- tvorba a budování hodnoty značky, měření hodnoty značky, řízení hodnoty značky, strategie značky,
hodnota zákazníka, positioning značky.
5.Tvorba strategie výrobků a řízení služeb - klasifikace výrobků, diferenciace výrobků a služeb, design, vztahy mezi výrobky a
službami, kvalita, obaly, etikety, záruky a garance, povaha a kategorie služeb, řízení kvality služeb.
6. Příprava cenových strategií- pochopení princingu, stanovení ceny, úpravy cen, cenové změny, reakce na cenové změny

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodn. stup. zp. před zk. S|NHodnotící stupnice S|N
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konkurence.
7. Integrované marketingové kanály - marketingové kanály a hodnotové sítě, role marketingových kanálů, rozhodování o struktuře
a řízení marketingových kanálů, integrace kanálů a systémy, maloobchod, velkoobchod.
8. Integrovaná marketingová komunikace - integrovaná marketingová komunikace, efektivní komunikace, rozhodování o
komunikačním mixu, reklama, podpora prodeje, public relations, nové trendy v marketingové komunikaci.
9. Osobní komunikace - přímý marketing, interaktivní marketing, sociální média, virální marketing, názoroví vůdci, osobní prodej,
tvorba a řízení prodejních sil.
10. Holistická marketingová organizace - trendy v marketingové praxi, interní marketing, společensky odpovědný marketing,
implementace marketingu a jeho kontrola.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Janouch, V. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2014.•  Základní:
Kotler, P., Jain, D. C:, Maesincee, S. Marketing v pohybu. Praha: Management Press, 2007. ISBN
8072611614.

•  Základní:

Kolektiv autorů. Online marketing. Elektronická kniha, 2015. ISBN 978-80-251-415-7.•  Základní:
Westergaard, N. Brand Now: How to stand out in a Crowded, Distracted World.. New Jersey: John
Willey and Sons., 2012. ISBN 978-0814439227.

•  Doporučená:

Kotler, P. B2B Branch Marketing. Springel-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH a Co., 2010. ISBN
9783642064708.

•  Doporučená:

Hawkins, D., Mothersbaugh, D. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. New York:
McGraw Hill Education, 2012. ISBN 978-0077645557.

•  Doporučená:

Kotler, P. Ingredient Branding.. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg, 2010. ISBN 9783642042133.•  Doporučená:
Pulizzi, J. Killing Marketing: How Innovate Businesses Are turning Marketing Cost Info Profit.. New
York: McGraw Hill Education, 2017. ISBN 978-1-26-002643-6.

•  Doporučená:

Keller, K. L., & Kotler, P. Marketing management. Pearson, 2016.•  Doporučená:
Kotler, P., Armstrong, G. Principles of Marketing. Upper Saddle River, 2010.•  Doporučená:
Meerman Scott, D. The New Rules of Marketing and PR. 5th edition. New Jersay: John Wiley and
Sons, 2015. ISBN 978-1119070481.

•  Doporučená:

Wstkinson, M. The Ten Princeples Behind Great Customer Experiences.. New Jersey, FT Press,
2013. ISBN 978-0273775089.

•  Doporučená:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinně
volitelné
předměty
(volit
minimálně
jeden předmět,
11 kr.)

B 22
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Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinně
volitelné
předměty
(volit
minimálně
jeden předmět,
11 kr.)

B 22

(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 15.10.2019  13:51
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Účetnictví
KUF/DUCO  / 3

Pracoviště / Zkratka KUF / DUCO
Název Účetnictví

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 11 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
0 / -
0 / - 0 / -

Statut A Statut B Statut C
0 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zkouška

Kombinovaná

ANO
NE

čeština
NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem je prohloubit pochopení souvislostí a vztahů v účetnictví pro řízení podniku.  Systematický vlastní samostatný přístup
studenta napříč druhy účetnictví by měly přispět k jeho schopnosti výzkumné práce a také zlepšování postupů řízení v podnicích.

Předmět Účetnictví vychází ze znalostí získaných studiem souboru předmětů účetnictví, finančního řízení podniku, dále z potřeb
managementu a požadavků institucí na vykazované informace. Mělo by být zlepšeno zejména porozumění souvislostem a
návaznost na problematiku řízení podniku dle studovaného oboru.
Struktura vychází z předmětu a metod finančního účetnictví (FÚ), z jeho vazby na vnitropodnikové, manažerské účetnictví (MÚ),
finanční controlling, daňové souvislosti.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu.

Obsah

Obsah předmětu:

1. Metoda a vazby finančního účetnictví, vazby na vnitropodnikové, manažerské účetnictví, finanční controlling
2. Účetní výkaznictví, IFRS, GAAP, porovnatelnost.
3. Kapitálové operace. Připravenost výkazů pro řízení podniku, vliv struktury, reportingu výkazů na finanční analýzu. Behavior
účetnictví.
4. Aktiva a pasiva. Problematika oceňování v účetnictví, možné a zvláštní způsoby, úloha ceny v tržním procesu, návaznost na
manažerské účetnictví.
5. Vliv časového faktoru, inflace, přepočet na kupní cenu, uchování majetkové podstaty podniku. Informační hodnota podrozvahy.
6. Strategické řízení nákladů, propojení finančního a nákladového účetnictví a možnosti využití ve finančním controllingu.
Postavení nákladů a výnosů, význam položek časově rozlišovaných.
7. Účetní závěrka, problematika její přípravy, sestavování. Inventarizace, potencionální problémy.

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodn. stup. zp. před zk. S|NHodnotící stupnice S|N
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8. Druhy a metody kalkulace. Manažerské účetnictví zaměřené výkonově, odpovědnostně, alokace nákladů na činnosti a útvary.
Plány a rozpočty.
9. Strategicky orientované manažerské účetnictví.
10. Kreativní účetnictví.
11. Účetní audit, připravenost managementu  na požadavky auditu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studijní opory

Garanti a vyučující

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.•  Garanti:

Literatura

Krupová, L. . IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Aplikace v podnikové praxi. Praha:
VOX, 2009. ISBN 978-80-86324-76-0.

•  Základní:

Müllerová, L. Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Praha: Wolters
Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-308-9.

•  Základní:

Porter G. A., Norton, C.L. Financial Accounting, the impact on decision makers. The Dryden Press,
2008.

•  Základní:

Vašek, L. Šrámková, A., Strouhal, J. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha : Institut certifikace
účetních a.s., 2012. ISBN 978-80-86716-79-4.

•  Základní:

Kovanicová,D.:. Finanční účetnictví: světový koncept, Polygon, Praha 2003. Mirago, 2007.•  Základní:
Šoljaková, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN
978-80-7261-199-7.

•  Základní:

Mládek, R. Světové účetnictví, IFRS, US GAPP. Linde, Praha. 2005, 2005. ISBN 80-7201-519-2.•  Základní:
Ryneš, P. Cash Flow v účetní závěrce - komentář a příklady. ANAG, 2009.•  Doporučená:
Kovanicová, D. Jak porozumět účetním výkazům. Polygon , Praha 2004, 2004.•  Doporučená:
Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: Wolters Kluwer,
2007. ISBN 978-80-7357-299-0.

•  Doporučená:

Fireš, B., Zelenka, V. Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví. Management Press, 1997.•  Doporučená:
Sedláček, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1195-8.•  Doporučená:
Kolektiv. Účetnictví pro podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2012.•  Doporučená:
Janhuba, M. Základy teorie účetnictví. Septim tisk Příbram, 2006. ISBN 80-245-0852-4.•  Doporučená:

Časová náročnost

Všechny formy studia

Aktivity Časová náročnost aktivity [h]

Domácí příprava na výuku 175

175Celkem:

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška
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Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinně
volitelné
předměty
(volit
minimálně
jeden předmět,
11 kr.)

B 22

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinně
volitelné
předměty
(volit
minimálně
jeden předmět,
11 kr.)

B 22

(c) IS/STAG , Portál - Sylabus předmětu , 15.10.2019  13:51
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Vystoupení na domácí konferenci/semináři
VAVE/DCON  / 2

Pracoviště / Zkratka VAVE / DCON
Název Vystoupení na domácí konferenci/semináři

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 15 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
0 / -
0 / - 2 / -

Statut A Statut B Statut C
3 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zápočet

Kombinovaná

NE
NE

NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětuje prověřit schopnost studenta DSP přednést přehled literatury, metodický postup a popřípadě dílčí výsledky
vlastního výzkumu na konferencích pořádaných EF JU. Student tak v raném stádiu své výzkumné práce získává potřeb-nou
zpětnou vazbu.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta: získat min. 15 kreditů za vystoupení s vlastním příspěvkem na konferenci, SVOČ apod. pořádané JU
(uvedené aktivity lze libovolně kombinovat i opakovat):

1. Vystoupení na doktorské sekci SVOČ (EF JU) - 5 kreditů
2. Vystoupení na konferenci INPROFORUM (EF JU) - 5 kreditů
3. Vystoupení na jiné konferenci pořádané JU - 5 kreditů

Student si zapisuje předmět v roce, kdy splní podmínky pro započtení předmětu.

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Studijní opory

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodnotící stupnice S|N
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Garanti a vyučující

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Další odborné úkoly
VAVE/DOST  / 2

Pracoviště / Zkratka VAVE / DOST
Název Další odborné úkoly

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 30 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
0 / -
0 / - 3 / -

Statut A Statut B Statut C
4 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zápočet

Kombinovaná

NE
NE

NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je poskytnout studentům DSP získaní pedagogických zkušeností a zkušeností s řešením nebo spoluřešením
výzkumného projektu.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta: získat min. 30 kreditů kombinací následujících aktivit:

1. Studijní/výzkumný/výukový pobyt v zahraničí (akademická nebo výzkumná instituce, podnik) - 15 kreditů
2. Vedení semináře/cvičení v souladu s individuálním studijním plánem - 6 kreditů
3. Řešitel nebo spoluřešitel výzkumného projektu (Grantová agentura JU) - 15 kreditů
4. Řešitel nebo spoluřešitel výzkumného projektu mimo JU (evidence v CEP) - 25 kreditů

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Studijní opory

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodnotící stupnice S|N
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Garanti a vyučující

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Publikace ve sbornících a monografiích
VAVE/DPRO  / 2

Pracoviště / Zkratka VAVE / DPRO
Název Publikace ve sbornících a monografiích

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 25 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
0 / -
0 / - 2 / -

Statut A Statut B Statut C
3 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zápočet

Kombinovaná

NE
NE

NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Cíl předmětu: Prověřit schopnost studenta DSP přednést a publikovat výsledky vlastního výzkumu na konferencích pořádaných
jinými institucemi.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta: získat min. 25 kreditů za výsledky vlastní výzkumné činnosti v následujících kategoriích:

1. Publikace ve sborníku odborné/vědecké konference pořádané akademickou nebo výzkumnou institucí mimo jihočeský region -
10 kreditů
2. Publikace ve sborníku odborné/vědecké konference zařazené do Conference Proceedings Citation Index (CPCI, Thomson) -
25kreditů
3. Kapitola ve vědecké monografii (min. 25 stran) - 25 kreditů

Student si zapisuje předmět v roce, kdy splní podmínky pro započtení předmětu.

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Název dlouhý Publikace ve sbornících z konferencí a monografiích

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Studijní opory

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodnotící stupnice S|N
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Garanti a vyučující

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.•  Garanti:

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32
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Popis předmětu

Název předmětu:
Zkratka předmětu:

Akademický rok: 2019/2020
Publikace ve vědeckém recenz. časopise
VAVE/DREV  / 2

Pracoviště / Zkratka VAVE / DREV
Název Publikace ve vědeckém recenz. časopise

Akademický rok 2019/2020

Akreditováno/Kredity Ano, 50 Kred.
Rozsah hodin

Obs/max
Letní semestr 0 / -

Zimní semestr 0 / -
0 / -
0 / - 5 / -

Statut A Statut B Statut C
4 / -

Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány

Podmiňující předměty

Způsob zakončení

Forma zakončení

Zápočet před zkouškou
Počítán do průměru

Vyučovací jazyk
Opakovaný zápis

Vyučovaný semestr

Zápočet

Kombinovaná

NE
NE

NE
Zimní, Letní

Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):

Prověřit schopnost studenta DSP publikovat výsledky vlastního výzkumu v recenzovaném vědeckém časopise.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta: získat min. 50 kreditů za výsledky vlastní výzkumné činnosti v následujících kategorií:

1. Publikace v recenzovaném vědeckém časopise, včetně Economics Working Papers (EF JU, REPEC) - 20 kreditů
2. Publikace v recenzovaném vědeckém časopise (WoS, SCOPUS) - 30 kreditů

Student si zapisuje předmět v roce, kdy splní podmínky pro započtení předmětu. Splnění minimálně jednoho článku v časopise
WoS nebo SCOPUS je povinné.

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Název dlouhý Publikace ve vědeckém recenzovaném časopise

nestanoveno

Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Nejsou definoványPředměty,které předmět podmiňuje

Min. (B+C) studentů
AnoRozvrh

Studijní opory

Počet dnů praxe 0Volně zapisovatelný předmět Ano

Automat. uzn. záp. před zk. Ne
Periodicita

Hod. v komb. formě studia
Hodnotící stupnice S|N

Garanti a vyučující

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.•  Garanti:
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Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program Typ stud. Forma Obor Rok Blok Statut D.roč. D.sem.Etapa V.st.pl.

Ekonomika a
management

Doktorský Kombinov
aná

Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32

Ekonomika a
management

Doktorský Prezenční Řízení a ekonomika podniku 1 2019 Povinná
výzkumná a
další tvůrčí
činnost (120
kreditů)

C 32
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