
 

 

Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. 

Narozen 30. 12. 1976 v Českém Krumlově. 

V roce 2002 absolvoval Jihočeskou univerzitu –  Zemědělskou fakultu, Ekonomika a management, obor 
Obchodně podnikatelský. V letech 1998 – 2002 byl zaměstnán ve firmě Miloslav Hruška a Miloslav 
Hruška, s.r.o.  

V letech 2003 – 2007 byl zaměstnán na Krajské hygienické stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých 
Budějovicích jako vedoucí ekonom a později vedoucí odboru Hospodářsko-technické správy. Od roku 
2005 byl členem pracovní komise pro ekonomiku hygienických stanic zřízené hygienikem ČR. V témže 
roku získal titul MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.  

V letech 2007 – 2009 působil na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích 
a na Vysoké škole ekonomické v Praze jako asistent katedry podnikové ekonomiky Fakulty 
podnikohospodářské.  V roce 2008 získal titul Ph.D. na Vysoké škole ekonomické, Fakultě 
podnikohospodářské, obor: Ekonomika a management /podniková ekonomika/. 

Od roku 2008 působil na Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích jako odborný 
asistent a následně jako vedoucí Katedry ekonomiky a financí (následně Katedry ekonomiky  
a managementu). Od roku 2009 byl pověřen řízením vysoké školy, v roce 2013 byl jmenován rektorem 
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. V tomtéž roce habilitoval na České 
zemědělské univerzitě v Praze, Fakultě provozně ekonomické, obor: Podniková ekonomika 
a management. 

Ve své pedagogické činnosti se věnuje Financím podniku, Podnikové ekonomice a Metodice odborné 
práce. Je autorem 2 odborných knih, autorem a spoluautorem odborných knih a vysokoškolských 
učebnic, 12 vysokoškolských skript, autor více než 80-ti článků ve vědeckých časopisech a příspěvků  
ve sbornících z tuzemských a zahraničních konferencí. 

Je členem akademické rady VŠLG a VŠTE, pracovní skupiny České konference rektorů pro hodnocení 
kvality a výkonnosti vysokých škol, pracovní skupiny České konference rektorů pro reformu terciárního 
vzdělávání, pracovní skupiny České konference rektorů pro problematiku neuniverzitních vysokých 
škol, komise České konference rektorů pro vzdělávání a komise České konference rektorů  
pro ekonomické záležitosti, mezinárodní expertní skupiny pro výchovu manažerů – ruská ekonomická 
univerzita – G. V. Plechanova, předseda redakční rady recenzovaného časopisu Littera Scripta, redakční 
rady odborného časopisu PORADCE – AUDITOR, 4 redakčních rad zahraničních časopisů (Státní 
univerzita Petrozavodsk, Technická univerzita Astrachan, International Research Journal of Business 
and Social Sciences, Matematické modelování v ekonomice – Ukrajinská národní akademie věd). 


