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programu
Standardní doba studia
Název studijního oboru

Ekonomika a management P6208

čtyři roky
Podniková a odvětvová ekonomika 6208V112
Sector Economics and Economics of Enterprise 6208V137
Profil absolventa oboru (SP) a cíle studia
U absolventa se předpokládá zvládnutí teoretických základů studijního oboru, osvojení základních
metod vědecké práce v daném studijním oboru, osvojení základních forem trvalého získávání
informací o světové úrovni poznání v daném oboru v procesu celoživotního vzdělávání. Koncipování
deskriptivních a normativních ekonomických modelů hospodářských procesů na makro a
mikroekonomické úrovni a shromáždění relevantních podkladů k jejich formalizaci. Dále schopnost
zobecnění získaných vědeckých poznatků do formy ekonomických zákonitostí a jejich aplikace
v interpretaci specifických ekonomických úloh k podpoře trvale udržitelného rozvoje a schopnost
samostatného řešení závažných ekonomických problémů včetně ochrany životního prostředí na
odvětvové, jakož i podnikové úrovni agrárního sektoru jako integrální části národního hospodářství.
Absolvent zvládá variantní přístupy k řešení ekonomické problematiky jak na podnikové, tak i
nadpodnikové úrovni a je schopen interdisciplinární syntézy podporující optimalizaci ekonomických
dějů a procesů k trvale udržitelnému rozvoji.
Cílem studia je vědecká výchova vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti ekonomických procesů
na podnikové a odvětvové úrovní, vybavených účelnými mezioborovými znalostmi. Absolventi
navrhovaného oboru naleznou uplatnění ve vědeckých pracovištích, vysokých školách, státní správě a
institucích Evropské unie, mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích a
společnostech, podnicích služeb a poradenství, bankovní a finanční sféře. Interdisciplinární charakter
studia současně umožní komplexní zařazení a vysokou míru adaptability na měnící se podmínky na
trhu práce.
Studium v oboru je čtyřleté, což vytváří dostatečný časový prostor pro výzkum studentů a pro
zpracování kvalitní disertační práce.
Velký důraz v koncepci studia v oboru Podniková a odvětvová ekonomika je kladen na výzkumnou
práci doktorandů. Tomu je přizpůsoben i počet a struktura základních povinných zkoušek. Kromě
zkoušky z angličtiny a druhého cizího jazyka musí doktorand složit zkoušku, která má vazbu na profil
fakulty a na profil oboru, a zkoušky z předmětů, zaměřených k tématu disertační práce. Kromě těchto
základních předmětů poskytuje fakulta dostatek dalších předmětů tak, aby byl v plné míře zajištěn
plánovaný profil absolventa. Tento postup umožní koncentrovat potenciál studentů zejména na
výzkum vedoucí ke zpracování kvalitní disertační práce.
Součástí studijních plánů je i povinný metodologický seminář. Jeho posláním je vybavit studenty
potřebnými znalostmi o metodách a postupech vědecké práce. Cílem tohoto semináře je zvýšení
úrovně disertačních prací.

Studijní předměty povinné, které rozšiřují a prohlubují znalosti nad rámec studia
v magisterském studijním programu a zkoušky z cizích jazyků
1. Ekonomika – složení v 1. ročníku studia
2. Management – složení v 1. ročníku studia
3. Odborný anglický jazyk – složení nejpozději ve 2. ročníku studia
4. Odborný druhý světový (český) jazyk – složení nejpozději ve 2. ročníku studia

Studijní předmět povinně volitelný (vždy jeden ze seznamu), který se vztahuje ke
studijnímu oboru (složení ve 2. ročníku studia)
Ekonometrie
Agrární politika
Investice a dlouhodobé financování
Ekonomika výrobkových vertikál
Studijní předmět volitelný (vždy jeden ze seznamu), který se vztahuje ke zaměření studia
nebo k tématu disertační práce (složení ve 2. ročníku studia)
Ekonomika a politika životního prostředí
Statistika
Hospodářské politiky
Mezinárodní ekonomie
Účetní systémy podniků agrokomplexu
ICT a e-business
Strategické řízení
Personální řízení
Právní regulace environmentálních aspektů hospodářského
rozvoje v EU
Podle zaměření doktorské práce, k prohloubení zpracovávané problematiky, může si zvolit
student jiný předmět, než je uvedeno, na jiné české nebo zahraniční univerzitě a to na
doporučení školitele a po schválení děkanem fakulty.
Povinný metodologický seminář
Seminář má dvě části, z nichž první část je obecná a společná pro všechny studenty DSP.
Druhá část je specifická a zaměřená na obor studia.
Vstupní požadavky pro přijímací řízení
 Absolvování magisterského studia ve stejném nebo příbuzném oboru .
 Úspěšné absolvování přijímacího řízení před komisí jmenovanou děkanem fakulty na
návrh oborové rady. Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která umožní
posoudit předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost a
znalost oboru studia. Součástí přijímacího řízení je prokázání znalosti z angličtiny a
druhého světového jazyka (u cizince to může být čeština); znalost alespoň jednoho
jazyka musí být aktivní.
Další povinnosti studentů v průběhu studia
 Zpracování individuálního plánu studia a jeho dodržování.
 Zpracování metodiky disertační práce do tří měsíců po zahájení studia.
 Příprava na výuku v bakalářském a magisterském studijním programu.
 Přednesení výsledků své práce alespoň jednou ročně na vědecké konferenci, sympoziu
nebo semináři.
 Publikování výsledků své práce ve vědeckém (oponovaném) časopise.
Požadavky na státní doktorskou zkoušku
 Složení všech dílčích zkoušek před požádáním o složení SDZ.
 Předložení tezí disertační práce (zpravidla minimálně ve formě literární rešerše), které
musí být oponovány.
 Složení dvou povinných zkoušek.
 Složení dvou volitelných zkoušek, vyplývajících z tématiky disertační práce

Návrh témat prací
Vnější a vnitřní makroekonomické determinanty udržitelného zemědělství
Globalizační a integrační procesy a jejich vliv na postavení zemědělství a agrárního sektoru ve
vyspělých ekonomikách
Přínosy a nežádoucí důsledky globalizace
Rizikové faktory prosazování zájmů nadnárodních společností
Změny agrárních struktur a limity udržitelného zemědělství v globálních souvislostech
Adaptace agrárního sektoru standardním podmínkám EU
Oceňování a posuzování efektivnosti zdrojů venkovského prostoru
Produktivita výrobních faktorů
Míra ekonomické aktivity a zaměstnanost v ČR
Úloha lidského kapitálu a vzdělání v sociálním rozvoji venkovských oblastí
Kapitálová vybavenost českého zemědělství a úloha inovací v jeho rozvoji
Adaptace a využití účetnictví podle zásad ekologické produkce EU
Metodologie environmentálního účetnictví a controlling evironmentálních nákladů jako
nástroje rozhodování a kontroly plnění environmentální zemědělské politiky.
Kvantifikační modely a informační podpora ekonomicko sociálního rozvoje
Specifikace modelu s mnoha vstupy a výstupy
Odvětvové produkční funkce v rostlinné výrobě
Odvětvové produkční funkce v živočišné výrobě
Identifikace a analýza faktorů ovlivňujících vývoj světové agrární produkce a spotřeby
Analýza vývoje světového agrárního obchodu
Vliv hodnotových globálních zemědělskopotravinářských řetězců na efektivnost agrárního
sektoru
Náklady ekologické výroby potravin v ČR v lokálním a globálním kontextu
Specifika využití zdrojů v produkci tržních výrobků a veřejných statků
Strukturální politika EU a vnější zdroje financování českého agrárního sektoru
Porovnání alternativ energií ve vztahu k obnovitelným zdrojům energií.

