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OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Program Ekonomika a management má 3 specializace (Management 

a marketing, Ekonomická a finanční analýza, Lidské zdroje), ze kterých si 

student vybírá v průběhu studia. Ve společném základu programu se 

studenti naučí základy ekonomie, podnikové ekonomiky, informatiky, 

účetnictví a práva. 

Management a marketing
Absolvent specializace zná aktuální manažerské přístupy, podnikové činnosti 

a procesy, je schopen analyzovat odborné dokumenty a informace. 

S  využitím kvantitativních metod a IT, umí zpracovávat podklady pro 

manažerská rozhodnutí v jednotlivých funkčních oblastech. Současně 

disponuje manažerskými dovednostmi, díky kterým je schopen řešit nové 

úkoly v oblasti řízení procesů v rozličných sociálních uskupeních. Absolvent 

je vybaven transverzálními kompetencemi (komunikace, týmová práce, 

adaptabilita na nové podmínky, kreativita), díky kterým bude schopen nalézt 

uplatnění na nižších či středních manažerských pozicích velkých organizací, 

stejně jako řídit vlastní podnik.

Ekonomická a finanční analýza
V průběhu studia se student naučí využívat nástroje ekonomické analýzy a pracovat s informacemi a ekonomickými daty 

v odpovídajícím kontextu problémové situace vyžadující kompetentní rozhodnutí v oblasti organizace a řízení ekonomických 

procesů. Absolvováním specializace je student vybaven znalostmi a dovednostmi, díky kterým se orientuje a dokáže řádně 

zpracovat a vyhodnotit data jak na mikroekonomické úrovni, tj. v oblasti podnikového výkaznictví, finanční analýzy, indikátorů 

finančních a kapitálových trhů, tak i na úrovni makroekonomické zahrnující indikátory vývoje národního hospodářství 

a mezinárodních ekonomických vazeb.

Lidské zdroje 
Při studiu se student naučí znát personální, 

právní, ekonomické, psychologické, sociologické 

a další relevantní aspekty problematiky, které mu 

umožní realizovat klíčové personalistické činnosti, 

samostatně se orientovat v oblasti sociální 

a  právní problematiky v organizacích za využití 

teoretických koncepcí a alternativních přístupů. 

Absolvováním specializace je student vybaven 

moderními nástroji pro podporu rozhodovacích 

procesů v oblasti řízení lidských zdrojů včetně 

řízení realizace výsledků jejich aplikace v praxi. 

Specializace klade důraz na psychologické 

aspekty mezilidských vztahů a s nimi související 

znalosti a  dovednosti a umožní absolventům 

rozvinout analytické a kritické myšlení.
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STUDENTI
Aneta Jakubowská  

Když jsem si hledala ideální vysokou, chtěla jsem si vybrat školu, která má dobré jméno, ale 

zároveň se tam budu cítit příjemně. PEFka jednoznačně předčila má očekávání a na Dni 

otevřených dveří se mi místo zastaralé, bezduché budovy jakési hnojárny ukázala moderní, živá 

a přátelská univerzita s nádechem amerického stylu. A to byl ten den, kdy jsem měla jasno. 

Líbilo se mi a stále mi to přijde fantastické, že si po hodině mohu přímo na fakultě sednout na 

kafe jako někde v kavárně, v letních měsících dokonce i  venku a úplně vypnout od učení, 

pobavit se s kamarády nebo se seznámit s novými erasmáky a načerpat zase novou energii 

a  inspiraci, třeba na svůj vlastní Erasmus. Přičemž seznam různých možných výjezdů je 

doopravdy obsáhlý. Skvělý je i systém tvoření si svého vlastního rozvrhu, kdy to, jestli budu do 

školy chodit převážně dopoledne, odpoledne, 2 dny v týdnu, nebo celý týden záleží z 99 % 

zcela na mně.

No a jak jsem již nakousla, ráda bych zmínila ještě pár dalších skvělých věcí, budou to rozhodně 

akce jako zpívání koled u stromečku, Majáles, půlení a mnoho dalších. A co mě nejvíce baví na 

STUDIU?  Takže určitě pozitivní a vstřícný přístup vyučujících, časté převádění teorie na 

praktické příklady, líbí se mi, že máme na zkoušky 3 pokusy a že termín si můžeme vybrat 

z<většinou velkého množství nabízených možností a naprosto zbožňuju, že mezi studenty 

napříč všemi ročníky panuje jakási vzájemná solidarita a snaha pomáhat si.

Kdybych měla poradit něco svému mladšímu já, asi bych mu řekla: Milá Anet, vím, že teď, když 

jsi teprve v prváku si myslíš, že je moc brzy na to, abys vstoupila do spolku, aby sis už vybrala 

kam pojedeš na Erasmus, zajímala se o univerzitní záležitosti nebo aby ses už celkově více 

angažovala. Říkáš si, že se na škole ještě tolik nevyznáš a času je přeci dost, ale věř mi, když 

říkám, že to vše uteče strašně rychle a ty se pak budeš ze všech sil snažit ten čas aspoň 

trošku zpomalit. Takže ti nechci radit, protože vím, že bys mě stejně neposlechla, ale chci ti 

dodát odvahu. Rozhlížej se kolem sebe a skoč po každé příležitosti, která ti umožní vystoupit 

ze tvé komfortní zóny, nebudeš litovat!

Anna Szewieczková

PEFku jsem si vybrala ze dvou důvodů. První je trochu povrchnější - zkrátka se mi líbily prostory 

a budova fakulty. Tím druhým důvodem byla její pověst. Když jsem se rozhodla pro studium 

ekonomie, tak jsem chtěla jít po největší výzvě a tou byla PEFka.

Hodně se mi tu líbí, že studium si můžu z velké části korigovat sama, ten samotný proces mě 

baví. Ale také mě hodně baví duch školy, kterého PEFka rozhodně má. 

Kdybych měla poradit něco svému mladšímu já, asi bych mu řekla, aby si v prvním semestru 

tolik nenaskládala zkoušky rychle za sebe. Byla to úplně nová zkušenost s učením a bylo by 

lepší si to trochu rozprostřít, abych se tolik nestresovala a měla čas i na normální život. 

Můj nejlepší zážitek? Nejspíš to bude předtančení na loňském plese, to jsem si moc užila.



SLOVO GARANTA
Vážené studentky a studenti,

jsem velice rád, že máte zájem o bakalářský studijní program Ekonomika a management 

na naší fakultě. Já sám jsem také jeho absolventem, byť v době před zhruba 20-ti lety 

měl některá zaměření a předměty odlišné. Všichni moji tehdejší spolužáci získali velice 

dobré uplatnění ve svém oboru – dnes jsou z nich manažeři, podnikoví a finanční ředitelé, 

poradci, specialisté na marketing nebo se uplatnili v bankovnictví a pojišťovnictví. 

Důležité však je, že naprostá většina z nich pracuje v oboru, který vystudovala.

Naší snahou i nadále zůstává připravit Vás na práci ve Vašem oboru, ale také motivovat 

vás k samostatnému, flexibilnímu a kritickému myšlení v situacích, kdy Vaše rozhodnutí 

nebude založeno pouze na získaných odborných znalostech, ale také na Vašich 

schopnostech a intuici. Cílem našeho programu je připravit Vás do praxe, ale zejména 

k pokračování studia na navazujícím stupni, v některém z našich magisterských studijních 

programů.

Náš bakalářský studijní program je charakteristický několika principy a předpoklady, které ho, jak doufáme, učiní pro Vás 

atraktivním a především přínosným. Velký důraz je kladen na anglický jazyk, kdy v každém semestru se setkáte alespoň 

s  jedním předmětem, který bude veden v angličtině. V dnešním světě je schopnost plynulé komunikace v anglickém jazyce, 

zejména v oblasti ekonomiky a managementu, považována za samozřejmost. Pro hladší vstup na pole anglické výuky jsme pro 

Vás v prvních dvou semestrech studia připravili přípravné a opakovací kurzy angličtiny.

Podobně jako u angličtiny, klade náš program důraz na prohloubení Vašich schopností orientovat se ve světě informačních 

technologií především s důrazem na dovednosti jejich využití v oblasti ekonomiky a managementu.

Dalším principem je flexibilita a Vaše možnost vlastní volby specializace v druhé půlce studia. Po společné třísemestrové části 

si zvolíte specializaci, která Vás bude bavit a kterou budete považovat za nejbližší Vašim představám o budoucím uplatnění. Náš 

program nabízí tři hlavní specializace, které prohloubí vaše dovednosti v oblasti podnikového managementu a marketingu (pro 

pozice na nižším stupni řízení typu analytik podnikových procesů, manažer nákupu apod.), v oblasti práce s lidmi (např. 

v pozicích personalista či manažer lidských zdrojů) nebo v oblasti práce s čísly, trendy a odhady (např. v pozicích finančního či 

ekonomického analytika nebo finančního manažera). Kromě uvedeného zlomku možných pozic, které jsem nastínil výše v rámci 

jednotlivých specializací, by Vás náš program měl připravit i na Vaši případnou samostatnou podnikatelskou činnost.

Samozřejmým a studenty velmi vítaným principem je možnost volit si další předměty nad rámec specializací dle Vašeho 

uvážení.

Poslední princip, který bych rád zmínil, je princip otevřenosti a vzájemného respektu a odpovědnosti. Jako učitelé, garanti 

předmětů i garant programu, jsme se zavázali zodpovědně přistupovat k naší práci a podobný přístup očekáváme i od Vás 

studentů. Všichni členové pedagogického sboru, jsme zvyklí komunikovat se studenty nejen v rámci společné kontaktní výuky, 

ale i dalšími kanály včetně e-mailové komunikace, sociálních sítí a on-line aplikací. Se svými problémy, připomínkami, náměty či 

návrhy v oblasti studia se můžete obracet přímo na své vyučující, garanty předmětů i na mně – garanta programu. 

Děkuji Vám, že jste si vybrali náš studijní program a přeji Vám, aby byl pro Vás přínosem ve Vaší další studijní a profesní kariéře.

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
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TVÉ BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ
Získáš znalosti, jak identifikovat, třídit, analyzovat a interpretovat ekonomická data s využitím matematicko-statistických metod, 

informačních technologií a nástrojů so�warové podpory. V rámci společného profilujícího základu studenti získají vstupní 

znalosti v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, informatiky, účetnictví, práva a také znalosti 

v  oblasti evropského a světového dění z ekonomického a geopolitického hlediska. Absolventi studijního programu jsou 

připraveni pokračovat dále ve studiu navazujícího magisterského studia, a také/nebo se uplatnit při vykonávání typických 

pracovních pozic v oblasti podnikového managementu, managementu institucí veřejné správy, či poradenství.

PARTNEŘI


