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Eva Cudlínová vystudovala ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
Na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vede 
Katedru regionálního managementu. Ve své práci se zabývá alternativními 
ekonomickými teoriemi, např. ekologickou a environmentální ekonomií 
a v současnosti také konceptem bioekonomiky. Zaměřuje se též na ekono-
mické a environmentální souvislosti regionálního rozvoje.

Anna Draxlerová absolvovala v roce 2014 magisterské studium Obchodního 
podnikání na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovi-
cích se zaměřením své diplomové práce na téma vnímání značky Fair Trade. 
Během svého studia byla členkou řídící skupiny Fair Trade na Ekonomické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ivana Faltová Leitmanová je vedoucí Katedry ekonomiky na Ekonomické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, habilitovala se na 
Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Národní hospodářství. Její pe-
dagogické a vědeckovýzkumné působení je orientováno na oblast obecné 
ekonomie, hospodářské politiky se zaměřením na trh práce a regionální 
problematiku. Je autorkou a spoluautorkou více než 60 publikací, mezi nimi 
3 monografií a 4 původních vědeckých příspěvků v impaktovaných časopisech.

Eva Fraňková pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentál-
ních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Aktuálně se 
věnuje výzkumu materiálových, energetických a peněžních toků v oblasti 
místní produkce potravin a mapování alternativních ekonomických inicia-
tiv v České republice. Dlouhodobě se zajímá o téma místní produkce a spo-
třeby a koncept udržitelného nerůstu.

Naďa Johanisová působí jako odborná asistentka na Katedře environmen-
tálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se 
ekonomickými souvislostmi environmentálních a sociálních problémů a eko-
logickou ekonomií. K jejím hlavním zájmům patří skryté předpoklady eko-
nomie středního proudu a ekonomické alternativy na komunitní úrovni.
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Renata Klufová vystudovala matematiku a zeměpis na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala i titul, Ph.D. v oboru Regi-
onální a politická geografie. Na Katedře aplikované matematiky a informa-
tiky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích působí 
jako odborná asistentka. Odborně se zaměřuje na demografii, GIS, využití 
kvantitativních metod v regionálním rozvoji a prostorovou analýzu dat. Je 
členkou České asociace pro geoinformace a České geografické společnosti.

Miloslav Lapka, vzděláním kulturolog na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, je odborným asistentem na Katedře regionálního manage-
mentu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a proděkanem pro vědu 
na téže fakultě. Z pohledu sociologie, filozofie a kulturní ekologie se zabývá 
vztahem člověka a životního prostředí, především pak sociální percepcí glo-
bálních změn a proměnami evropské kulturní krajiny.

Jan Macháč působí jako spoluřešitel několika vědecko -výzkumných pro-
jektů. Je absolventem magisterského oboru Ekonomika životního prostředí 
na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době pokračuje v dok-
torském studiu. Zabývá se především ekonomií vody, hodnocením dopadů 
regulací, analýzou nákladové efektivnosti, cost -benefit analýzou a oceňová-
ním různých opatření týkajících se životního prostředí.

Jan Šalamoun působí jako odborný asistent na Katedře obchodu a cestov-
ního ruchu a předseda řídící skupiny Fair Trade na Ekonomické fakultě Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se zabývá především pro-
blematikou fair trade, řízení značek a retail managementem a marketingem.

Josef Šmajs je profesorem filozofie na Masarykově univerzitě. Vytvořil ori-
ginální koncept evoluční ontologie, který publikoval ve svých monografiích 
v několika světových jazycích a z něhož vychází filozofický návrh Ústavy 
Země zveřejněný v roce 2015.

Michal Vacenovský v roce 2000 ukončil studium na Fakultě mezinárodních 
vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a v roce 2012 získal titul LL.M. na 
Nooingham Trent University. Od roku 2000 spolupracoval na různých roz-
vojových projektech neziskových organizací zaměřených na rozvojovou po-
moc. V současné době vyučuje na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha 
a je doktorandem na Katedře ekonomiky a rozvoje Fakulty tropického ze-
mědělství České zemědělské univerzity v Praze.
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Jan Vávra vystudoval obor Kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a v současnosti je odborným asistentem na Katedře regio-
nálního managementu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Věnuje se zejména socio -ekonomickým aspektům změn kli-
matu, sociální percepci problematiky životního prostředí a dalším aspek-
tům udržitelného rozvoje.

Ondřej Vojáček působí v současné době jako řešitel několika vědecko-
-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog (České vysoké učení tech-
nické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, …). Zabývá se zejména hodnocením dopadů re-
gulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, op-
timalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí 
a cost -benefit analýzou včetně ekonomického hodnocení environmentál-
ních statků.

Viktor Vojtko je vedoucím Katedry obchodu a cestovního ruchu a je členem 
řídící skupiny Fair Trade na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. Ve své pedagogické a vědecko -výzkumné práci se zabývá 
především problematikou spotřebního chování, marketingu, marketingo-
vého výzkumu a počítačovým modelováním chování spotřebitelských trhů 
pomocí systémové dynamiky a multiagentních přístupů.


