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Obor: Agropodnikání

• Formy: prezenční a kombinovaná

• Typ: bakalářský (Bc.) a navazující (Ing.) v akreditačním řízení

• Studium v zahraničí: zahraniční mobility (http://www.zf.jcu.cz/vnejsi-vztahy)

• Studentský život na Jihočeské univerzitě: https://www.jcu.cz/student/studentsky-zivot

http://www.zf.jcu.cz/vnejsi-vztahy
https://www.jcu.cz/student/studentsky-zivot


Obor Agropodnikání
Obor Agropodnikání byl reakreditován na Zemědělské fakultě JU v létě 2020 tak, aby
studijní plány bakalářského (Bc.) programu odpovídaly současným požadavkům trhu
a napomohly tak lepšímu uplatnění absolventů. Magistersky navazující (Ing.) program je
současně v akreditačním řízení.

Tento moderní obor kombinuje tradiční zemědělský obor spolu s novými ekonomickými
trendy. Předměty ve studijních plánech jsou zastoupeny rovnoměrně z přírodních věd
a manažersko-ekonomických disciplín. Výuka probíhá interaktivně v nových prostorech
zahrnujících špičkově vybavené laboratoře.

V současné době se obor Agropodnikání těší oblibě, neboť svým praktickým přínosem
(spolupráce s praxí) a významnými kontakty v Jihočeském kraji, Agrární komoře,
Hospodářské komoře, Jihočeském vědecko-technickém parku a podnikatelské sféře,
podporuje u studentů jejich vlastní podnikatelské záměry a pomáhá je dále vhodně
rozvíjet.



Ukázky témat kvalifikační prací

Bakalářské práce

• Možnosti nabídky nových služeb u vybraného subjektu (jezdecká stáj)

• Podnikatelský plán – Přestavba statku na penzion

• Zpracování podnikatelského záměru vybraného produktu (gastronomie)

• Vnímání regionálních značek spotřebiteli.

Diplomové práce

• Analýza hospodaření ekologických farem na zvoleném trhu

• Posouzení možností elektromobility v Jihočeském kraji

• Vliv dotačních programů na hospodaření ekologických farem

• Odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku.



Další nabídky a benefity v rámci oboru Agropodnikání

• Do výuky jsou zapojovány externisté, kteří přibližují obor svými poznatky praxi.

• Exkurze v rámci oboru jsou součástí jednotlivých předmětů během studia a jsou tak 
cenným zdrojem praktických zkušeností a kontaktů.

• Moderní kampus Jihočeské univerzity (po celé JU je možno využívat bezplatnou
internetovou Wi-Fi síť; vlastní Menza a koleje – dotované stravování a ubytování;
Studentský klub; Akademická knihovna – jedna z nejmodernějších ve střední Evropě,
skýtá možnost nerušeného studia v badatelnách, PC laboratořích a stejně tak je
možné využít PC učebny přímo na ZF JU; Studentská unie; rádio K2; a mnoho dalšího).

• ZF JU má navíc vlastní minipivovar (http://pivovar.zf.jcu.cz/), kde studenti oboru
Agropodnikání vykonávají praxi. Pivo „Čtyrák“ je pak dodáváno i do Studentského
klubu.

http://pivovar.zf.jcu.cz/


Fotografie z prezentací Inovačního podnikání (2015)



Fotografie ze závěrečné prezentace (Akademie) –
prezenčních studentů 1. ročníku bakalářského studia



Fotogalerie z exkurze minipivovaru ZF JU 
při příležitosti návštěvy z Univerzity v Las Vegas (UNLV)



https://www.zf.jcu.cz/studium/bakalarske-
studium/agropodnikani

Budeme se na Vás těšit 
při zápise. 

https://www.zf.jcu.cz/studium/bakalarske-studium/agropodnikani

