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ŽIVOTOPIS 
 
Jméno, příjmení:    doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 
 

Narozena:                  19.7.1977 v Českých Budějovicích 
 
Stav:                            vdaná 
 
Děti:                            2 dcery, 1 syn 
 
 
 

 
Vzdělání:  
1991 – 1996 Státní obchodní akademie (BHAK) v Gmündu 

(Rakousko) 
  
1996 – 2001 inženýrské studium na Jihočeské univerzitě v Č. 

Budějovicích, Zemědělské fakultě, obor 
Obchodně podnikatelský obor 

 1.3.-30.6.1999 zahraniční stáž na Univerzitě Jana 
Keplera v Linci v rámci programu 
SOCRATES ERASMUS 

 
2000 –2003 pedagogické minimum na ČZU v Praze 
  získání vysvědčení o pedagogické 

způsobilosti pro ekonomické předměty a 
výpočetní techniku: září 2003 

 
2001 – 2002 doktorské studium na Univerzitě Jana Keplera v Linci 

(Johannes-Kepler-Universität), Fakultě 
sociálních a hospodářských věd, obor 
Mezinárodní marketing a export 

 
2012 docentura v oboru Ekonomika a management 
 
Praxe/zaměstnání:  
září 1999 – říjen 2001 rešeršistka – překladatelka ve firmě A.C.G. PRAHA, a.s. 
 
říjen 2002 – březen 2012 odborná asistentka na Jihočeské univerzitě v Českých 

Budějovicích, Zemědělské fakultě resp. Ekonomické fakultě, 
Katedře řízení, od 1.11.2009 na Katedře strukturální politiky EU 
a rozvoje venkova 

 Externí vyučující na  Johannes Kepler Universität Linz 
 
duben 2012 – dosud docentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 

Ekonomické fakultě, Katedře regionálního managementu 
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Manažerské kompetence: 
březen 2004 – prosinec 2006 proděkanka pro pedagogickou činnost Zemědělské fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
leden 2007 – prosinec 2007 proděkanka pro pedagogickou činnost Ekonomické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
listopad 2009 – únor 2011   proděkanka pro zahraniční vztahy Ekonomické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
prosinec 2013 – září 2015 vedoucí skupiny expertů na internacionalizaci vysokých škol ČR 

v rámci IPN KREDO 
 
březen 2011 – dosud prorektorka pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích 
 
 
Členství v odborných svazech a sdruženích: 
Členka vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Členka vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Členka vědecké rady Fakulty evropských studií a regionálního rozvoje SPU v Nitře 

Členka České společnosti ekonomické 

Členka Rakouské společnosti agrární ekonomie (Österreichische Gesellschaft der 
Agrarökonomie) 

 
Členka Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu 

 
Členka ediční rady časopisu DETUROPE „Central European Journal on Regional Development 

and Tourism“ 

Viceprezidentka Fora Best Business Award Evropského regionu Dunaj Vltava – Fóra pro 
trvale udržitelné podnikání 

 
Publikační činnost:   
Autorka nebo spoluautorka 10 publikací v podobě vědecké monografie z toho 6 ve světovém 
jazyce. 
 
Autorka nebo spoluautorka 34 publikací ve vědeckých časopisech z toho 3 impaktovaných. 
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Celkový počet publikací v OBD databázi 87 v letech 1996-2015. 
 
33 přednášek na mezinárodních vědeckých konferencích v období 2002-2015 – publikované 
příspěvky v recenzovaných sbornících. 2 vyzvané přednášky: Maďarsko 2004, USA 2011.  
 
Grantová činnost 
 
2001 – 2002 spoluřešitelka projektu v rámci programu Leonardo da Vinci: 

Tourism Quality 2002, Další vzdělávání odborníků v pohostinství a gastronomii, 
č. A/00/B/F/PP-1124.0114 na základě usnesení Rady č. 1999/382/EG 
z 26.4.1999, AB1.L146/EG z 11.6.1999,  

2003 řešitelka interního grantu ZF č. 14/03, Analýza připravenosti distribučních 
řetězců českých spotřebních družstev na vstup ČR do EU. 

2004 vedoucí řešitelka projektu v rámci programu Aktion č. 38p19 „Demographische 
Veränderungen und deren Aplikationen für die Regionalentwicklung im 
tschechisch-österreichischen Grenzraum“. 

2005 spoluřešitelka rozvojového projektu MŠMT č. 167 „Vytvoření vzdělávacího 
centra pro přípravu a realizaci společných programů v síti vysokých škol střední 
a východní Evropy“ 

 řešitelka rozvojového projektu MŠMT č. 671 „Náběh nového akreditovaného 
bakalářského programu Zootechnika (oboru Rybářství)“ 

2006 spoluřešitelka rozvojového projektu MŠMT č. 111 „Projekt na podporu 
internacionalizace Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ 

 spoluřešitelka výzkumného projektu MŠMT č. 2E06044 „Manažerský audit jako 
nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání“  

2007 spoluřešitelka rozvojového projektu MŠMT č. 65 „Příprava habilitačních a 
profesorských řízení“ 

 spoluřešitelka výzkumného projektu MŠMT č. 2E06044 „Manažerský audit jako 
nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání“  

2008 řešitelka projektu FRVŠ č. 2245/2008 „Mezinárodní marketing“  

2009 spoluřešitelka projektu Jihočeského kraje č. 13-01-037/09 „Jihočeská tras 
průmyslovým dědictvím“  

2010  řešitelka projektu AKTION č. 57p1 „Mezinárodní B2B marketing a distribuce 
v prostoru jižních Čech a Horního Rakouska (přeshraniční podnikání)“  

 řešitelka projektu Vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a 
Rakouskem č. 2010/8 „B2B-Marketing und Vertrieb in Österreich und in der 
Tschechischen Republik“ 

 spoluřešitelka rozvojového projektu č. 6/2 „Mezinárodní mobilita studentů JU“  

2011 řešitelka projektu Vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a 
Rakouskem č. 2010/8 „B2B-Marketing und Vertrieb in Österreich und in der 
Tschechischen Republik“ 
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2012  spoluřešitelka projektu AKTION 62p4 „Nutzung im IT-Bereich für die 
Unterstüzung des KMUs im Kreis Budweis und im Bezirk Freistadt“ 

2014 spoluřešitelka projektu V4 “Introducing EU standards in Moldova: towards a 
new model of cooperation and planning”  

 
Pedagogická činnost 

1. Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium 

2002 – 2007: Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

2008 - dosud. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Předměty vyučované v češtině i angličtině: Řízení služeb, Malé a střední podnikání, 
Management hotelových a restauračních služeb, Agroturistika, Didaktika ekonomických 
předmětů. 

2. Doktorské studium 

Externí člen pro státní doktorské zkoušky ČZU v Praze, Fakulty životního prostředí. 

Externí člen pro státní doktorské zkoušky SPU v Nitře, Fakulty evropských studií a 
regionálního rozvoje. 

 

Zájmy a záliby 

Výtvarné umění – cizí i vlastní tvorba 

Studium historie  

Největším koníčkem je však vždy rodina a práce! 

 

V Českých Budějovicích 22.2.2016 
 
 
 doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová  

 
 


