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28. ledna 2008 

                                                                                                              
 

Opatření děkana č.  2/2008 
 

 
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky k přijetí ke studiu v doktorském studijním 

programu v akademickém roce 2008/2009 
___________________________________________________________________________ 
 

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

(dále jen „zákon“) a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 11. 
června 2007 (dále jen „statut“), vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Ekonomika a management oboru 
6208V 097 Řízení a ekonomika podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích pro akademický rok 2008/2009 s nástupem od 1. 10. 2008.  

b) Maximální počet přijímaných studentů v doktorském studijním programu pro 
akademický rok 2008/2009 je uveden v příloze 1.  

 
2. Přihlášení ke studiu 

a) Termín pro podání přihlášky je do 30. 5. 2008.  
b) Přihláška musí být podána písemně na tiskopisu zveřejněném na webových stránkách 

http://www.ef.jcu.cz  na adresu: 
 
Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích  
Oddělení vědy a výzkumu 
Studentská 13  
370 05  České Budějovice  

  
c) Přihláška musí obsahovat tyto nezbytné údaje a dodatky: 

• studijní program a obor,  
• formu studia (prezenční nebo kombinovaná ).  
 
K přihlášce se připojí: 
• doklad o absolvování magisterského studia vysoké školy - diplom a osvědčení o státní 
zkoušce (v případě uchazeče bez těchto dokladů, nemá-li ještě v době přijímacího řízení 
ukončené VŠ vzdělání, je výsledek přijímacího řízení podmínečný až do doby jejich 
předložení v nejbližším možném termínu; bez těchto dokladů nebude proveden zápis do 
studia);  
• stručný životopis, přehled dosavadní odborné činnosti a publikací;  
• vážený studijní průměr z celého vysokoškolského studia;  
• doklad o absolvování mezinárodně uznávaných zkoušek či certifikátu z AJ, případně 
státních zkoušek z AJ; 
• doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (500,- Kč).  



d) Má-li přihláška formální nedostatky, fakulta ji vrátí uchazeči k opravě a doplnění. Pokud 
uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, nesplnil základní podmínku pro 
přijetí.  

e) Uchazeč, který neuhradí do 30. 5. 2008 a určenou formou (složenkou nebo doloženým 
bankovním převodem, potvrzením o zaplacení v pokladně EF) poplatek, stanovený 
podle § 58 odst. l zákona a čl. 12 statutu nesplnil základní podmínku pro přijetí.  

 
3. Přijímací zkouška 

a) Termín konání přijímací zkoušky je stanoven na 12 .6. 2008.  
b) Termín konání přijímací zkoušky je písemně sdělen každému uchazeči o studium spolu 

s dalšími informacemi o přijímací zkoušce a potvrzením o příjmu přihlášky ke studiu.  
c) Náhradní termín přijímací zkoušky, rovnocenný řádnému termínu přijímací zkoušky, je 

určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze závažných 
zdravotních důvodů doložených pracovní neschopností.  

d) Forma přijímací zkoušky je, pokud není stanoveno jinak, ústní u odborné části, ústní a 
písemná u zkoušky z anglického jazyka, jehož znalost je povinná.  

e) Průběh přijímacího řízení se řídí dle opatření děkana č. 1/2008 odstavcem 6. Uchazeč 
má u přijímací zkoušky prokázat předpoklady pro vědeckou práci v daném oboru. 
Pohovor z odborné části je zaměřen na obecnou a aktuální problematiku příslušného 
vědního oboru a na znalost metodologie a stavu poznání v úzkém vědním okruhu 
vybraného tématu výzkumné práce. Přehled rámcových témat disertačních prací pro 
jednotlivé vědní disciplíny doktorského studijního programu je uveden v příloze 3.  
Obsah a forma přijímací zkoušky z anglického jazyka jsou uvedeny v příloze 2. Děkan 
může,  na  základě  přeložených  dokladů  o absolvování  mezinárodně  uznávaných  
zkoušek  či  certifikátů  z anglického  jazyka, případně   státních   zkoušek   z anglického   
jazyka,   prominout   přijímací   zkoušku z anglického jazyka. 

f) Přijímací komise rozhoduje o výsledku přijímacího řízení dle úrovně zvládnutí zkoušky 
z anglického jazyka a ústního pohovoru z odborné problematiky s přihlédnutím k dalším 
skutečnostem uvedeným v přihlášce a jejích přílohách a navrhuje děkanovi ekonomické 
fakulty přijetí nebo nepřijetí uchazeče.  

g) Podle § 50 odst. 6 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které byly 
základem pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty.  

h) Uchazeč může požádat děkana fakulty o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí 
změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.  

 
4. Přílohy 

  Příloha 1: Počet přijímaných studentů pro akademický rok 2008/2009 
  Příloha 2: Obsah a forma přijímací zkoušku z anglického jazyka 
  Příloha 3: Přehled rámcových témat disertačních prací pro jednotlivé vědní disciplíny 

doktorského studijního programu pro akademický rok 2008/2009 
 
Schváleno akademickým senátem dne 20. 12. 2007 
 
Projednáno Vědeckou radou EF dne 21. 1. 2008 
 
 
 
                                                                              prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.  
                                                                                             děkan EF  



Příloha 1: Počet přijímaných studentů pro akademický rok 2008/2009 
 

program:                                               obor:      počet studentů: 
 6208V Ekonomika a management       Řízení a ekonomika podniku            15  
 
 
Příloha 2: Obsah a forma přijímací zkoušku z anglického jazyka 
 
Forma zkoušky:  a) písemný test (multiple choice)  
                            b) ústní pohovor s lektorem ustanoveným katedrou jazyků JU  
Vstupní úroveň  
Gramatika: podstatná a přídavná jména, zájmena – osobní, přivlastňovací, neurčitá; číslovky 
– základní, řadové; slovesa – pravidelná, nepravidelná, způsobová, slovesné časy, otázka, 
zápor, trpný rod, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, minulý infinitiv, časová 
souslednost, předložky, příslovce, struktura věty, nepřímá řeč, vazby s infinitivem, věty – 
časové, podmínkové, účelové, přípustkové, zvolací, přací.  
 
Studijní literatura:  
Anglický jazyk: Cambridge Course I, II  
                           Headway I, II  
                           Angličtina pro jazykové školy I, II  
 
 
 
Příloha 3: Přehled rámcových témat disertačních prací pro jednotlivé vědní disciplíny 
doktorského studijního programu pro akademický rok 2008/2009 
 

 
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc. 

1. Zachování identity regionu v procesu globalizace 
2. Problémy zvyšování přidané hodnoty v konkurenčním prostředí EU 
3. Efektivita diversifikace činností v rozvoji venkova 
 

prof. Ing. František Střeleček, CSc. 

1. Faktory ovlivňující optimální kapitálovou strukturu podniku 
2. Změny ve světové poptávce po zemědělských produktech a jejich vliv na společnou 

zemědělskou politiku EU 
3. Řízení pracovního kapitálu v podnicích 
4. Finanční zdraví a rating podniku 
5. Důchodové a cenové pružnosti zemědělských produktů 
6. EVA a hodnotový management 

 

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. 

       1.  Možnosti a způsoby uplatnění zásad procesního řízení, Lean production a Supply 
Chain  
            Management ve výrobním podniku (doporučeno pro externí doktorandy).  
       2.  Efektivnost řízení a vztahy podniků při těžbě dřeva a následných různých způsobech 
jeho  



            využití ve  výrobě v Jihočeském kraji. 
       3.  Řízení zásob a vytváření partnerských vztahů s dodavateli ve výrobním podniku 

 4.  Uplatnění procesního řízení a logistiky v malých podnicích 
 5.  Řízení materiálového a informačního toku při větším počtu dodavatelů do výrobního 
podniku     
      (pouze pro externího doktoranda z podniku) 

 

prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 

1. Vyhodnocení sociálně ekonomických parametrů rozvoje Jihočeského kraje 
2. Indikátory rozvoje venkovského prostoru v rámci regionální politiky 

 

prof. RNDr. Anna Čermáková, CSc. 

1. Diagnostika postavení vzdělaných žen na trhu práce Jihočeského regionu 
2. Statistická analýza přínosu přeshraniční spolupráce pro sociální a ekonomický rozvoj 

regionů 
3. Demografická analýza Jihočeského regionu 
4. Možnosti neuronových sítí a data miningu při hodnocení faktorů harmonizace 

regionálního rozvoje sociálně ekonomického potenciálu regionů 
 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. 

1. Ekonomické hodnocení přírodních zdrojů jako součást strategického rozvoje regionů 
2. Sociálně ekonomické faktory ovlivňující realizaci regionální energetické koncepce na 

příkladu NUTS2 Českobudějovicka 
3. Porovnání sociálně ekonomických parametrů rurální a urbánní komunity ve smyslu 

strategie EU na využívání alternativních energetických zdrojů snižujících CO2 
 

doc. Ing. Růžena Krnínská, CSc. 

1. Motivace a stimulace celoživotního učení v podnikové kultuře 
2. Strategie celoživotního vzdělávání ve vybraném oboru 
3. Podniková kultura a její role v řízení lidských zdrojů 
4. Podniková kultura a její význam v multikulturním globálním prostředí 

 

doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 

1. Spotřebitelská politika v zemích EU 
2. Značka jako nehmotný majetek firmy 

 

doc. JUDr. Ľudmila Novacká, Ph.D. 

1. Metody a tvorba strategických a programových dokumentů cestovního ruchu 
2. Environmentální management ve vybraných službách cestovního ruchu 

 

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. 

1. Společenská odpovědnost (CSR – Corporate Social Responsibility) – jako součást 
strategie podnikatelských aktivit Malých a Středních podniků a její podpora EU 



2. Společenská odpovědnost (CSR – Corporate Social Responsibility) – jako součást 
strategického plánování ve veřejné správě a její podpora EU 

3. Evropský model řízení kvality v podnikatelských subjektech – EFQM a jeho aplikace 
v České republice 

4. Evropský model managementu kvality a zlepšování výkonnosti v organizacích 
veřejného sektoru – CAF a jeho aplikace v České republice 

5. Systém managementu jakosti – zlepšování výkonnosti (EN ISO 9004:2000) 
6. Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích 
7. Podniková kultura a motivační klima – konkurenční výhoda 
8. Kvalita řízení lidských zdrojů 
9. Rozvoj lidského potenciálu 

 

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. 

1. Účetnictví a daňová problematika obchodu (externí) 
2. Místo a využití účetnictví v řízení podniku 
3. Ekonomicko-sociální podmínky hospodaření v zemědělství 

 

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

1. Manažerský audit jako nástroj rozvoje MSP 
2. Procesní řízení a jeho uplatnění v MSP 
 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. 

      1. Regionální aspekty mobility výrobních faktorů 
      2. Role a postavení regionů v procesu globalizace 
      3. Regionální rozvoj v kontextu endogenních a exogenních aspektů zaměstnanosti 
 
 
 
 


