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OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU
prezenční forma studia               akademický program                3 roky studia

Cílem studia je připravit absolventy na samostatnou i týmovou práci při 

výkonu svého povolání v podnikatelských subjektech či finančních 

institucích. Student získá přehled v oblasti finanční sféry, zejména ve 

finančním účetnictví, evidenci daní, daňových zásadách, financování 

podniků, fungování finančního trhu a finančních instrumentů v podnikové 

praxi.

Absolvent je schopen řešit finanční vztahy s bankami a dalšími finančními 

institucemi. Je vybaven rovněž znalostmi týkajícími se fungování finančních 

trhů, jejich institucí a instrumentů a možnostmi jejich využití v praxi, 

znalostmi metod účetního zachycení hospodářských transakcí a možnostmi 

jejich efektivního využívání, znalostmi týkajícími se financování podniků, 

znalostmi daňových zásad, výpočtu daňových povinností a fungování 

správy daní.

znalosti: fungování finančních trhů a jejich segmentů a institucí, znalost finančních operací podniku včetně daňových 

dopadů, jejich zachycování a vykazování při znalosti současného stavu poznání v oblasti ekonomických a manažerských 

disciplín;

dovednosti: samostatná orientace na finančních trzích a v oblasti podnikových financí, příprava a zpracování účetní 

evidence a daňových přiznání, jejich využití pro rozhodování, schopnost používat potřebné so�warové vybavení;

kompetence: samostatné řízení finančních operací a procesů v malých a středních podnicích, řádná evidence finančních 

transakcí, interpretace dopadů rozhodnutí na konkrétní subjekt

V průběhu studia získá student:



STUDENTI
Vendula Halamíčková 

PEFku jsem si vybrala, jelikož jsem odmaturovala na Obchodní akademii. Tak směr dalšího studia 

byl pro mě jasný. PEFka na mě zapůsobila přátelským přístupem ke studentům a širokou nabídkou 

oborů. 

Na studiu na PEFce mě nejvíce baví, že spousta profesorů je z praxe a mohou nám předat svoje 

postřehy a zkušenosti.

Co bych poradila svému mladšímu já? Hlavně, aby nepodceňoval přednášky.

Můj zatím nejlepší zážitek ze studia jsou rozhodně Prvákoviny. Poznala jsem tam spoustu lidí 

z jiných oborů, které potkávám na společných přednáškách.

Kateřina Šimková 

PEFku jsem si vybrala, protože mne zaujal program, který nabízí obor Finance. Dalším plusem bylo 

přijetí bez přijímacího řízení. Maturanti jsou vystavováni velikému tlaku (složení maturitní zkoušky, 

přijetí na vysokou školu), proto je fajn „zbavit se“ jedné starosti, a to jsou přijímačky.

Co mě na PEFce nejvíc baví? Velká škála volitelných předmětů a relativní volnost při sestavování 

rozvrhu. Baví mě také přístup vyučujících, kteří se studenty jednají jako se svými kolegy.

Mému mladšímu já bych ráda poradila: “Nestresuj se před každou zkouškou, budeš mít noční můry 

o profesorech (vyzkoušeno na vlastní kůži, nedoporučuji). Plánuj si věci dopředu a uč se průběžně, 

studium je poté hned příjemnější. Ale hlavní věcí je, užívej si studentského života plnými doušky!”

Mým zatím nejlepším zážitkem jsou jednoznačně Prvákoviny! Všem vřele doporučuji účast na této 

akci. Seznámila jsem se zde se svými spolužáky, kteří jsou nyní mými nejlepšími přáteli.

Bc. Alice Baculáková

PEFku jsem si vybrala, protože mě zaujala její Roadshow na naší střední škole. Hned u přijímaček 

mě naprosto uchvátila svým krásným prostředím a pohodovou náladou.

Velmi si cením kolektivu, který na škole je. To, jak všichni studenti táhnou za jeden provaz je super 

a velmi to pomáhá při motivaci ke studiu a jeho následném zvládnutí.

Mým doposud největším zážitkem je úspěšné zvládnutí státní bakalářské zkoušky.

Co bych změnila, kdybych nastoupila na PEFku nyní? Určitě svůj prvotní přístup ke studiu, pojala 

bych ho jinak a více si ho užívala.



SLOVO GARANTA
Nestuduj jen pro titul nebo jen pro zábavu bez profesního uplatnění. 

Studium oboru Finance Ti umožní získat znalosti, které uplatníš v široké 

škále firem nebo finančních institucí. Studiem Financí získáš vědomosti 

a praktické zkušenosti, které se Ti budou hodit pro Tvou budoucí kariéru, 

ať už ji hodláš zahájit ve firmě, ve finanční instituci, v účetních či 

daňových kancelářích nebo se pohybovat jako makléř na finančních 

trzích. 

Co Ti nabízíme? Kvalifikovaní a zkušení pedagogové Ti předají své znalosti 

a zkušenosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění, správy daní, 

fungování finančních trhů, bankovních produktů a služeb, finančního 

plánování, veřejných financí nebo zajištění pojistné ochrany. 

Těšit se můžeš i na přednášky a workshopy se specialisty z praxe. 

V případě zájmu Ti pedagogové pomohou s výběrem vhodného tématu 

bakalářské práce a rovněž pomohou s obstaráním firmy pro její aplikaci. 

Studium a zpracování závěrečné práce Ti usnadní i přístup do 

specializované laboratoře s databázemi finančních dat společností 

z celého světa.

Průzkumy dokládají, že drtivá většina absolventů bakalářského programu 

Finance na PEF MENDELU nemá problémy se získáním zajímavého 

a  adekvátně finančně ohodnoceného pracovního místa, přičemž řada 

z  nich začíná svou pracovní kariéru již během studia. Nejlepší studenti 

pak získávají pozice v prestižních mezinárodních institucích. 

Jako bonus můžeš absolvováním studia získat uznání vybraných zkoušek 

v rámci systému certifikace prestižních organizací jako je ACCA, CFA, 

ICAEW, aj. Pokud chceš rozšířit své znalosti po absolvování bakalářského 

programu, ideální volbou jsou navazující magisterské obory „Účetnictví 

a daně“ a „Finance a investiční management“.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
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TVÉ BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ
Absolvent tohoto studijního programu je schopen odborně zajistit veškeré finanční vztahy podniku vůči bankám a dalším 

finančním institucím, včetně účetní a daňové problematiky. Je schopen vést účetní agendu nebo tuto činnost koordinovat či 

řídit, analyzovat a využívat účetní data ve výrobních firmách či podnicích poskytující služby nebo v daňových a účetních 

kancelářích. Dokáže využívat své znalosti z oblasti přímého a nepřímého zdanění a fungování správy daní, bankovních produktů 

a služeb, úvěrového procesu, finančního plánování a zajištění pojistné ochrany.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: účetní metodik, samostatný pracovník finanční a daňové 

správy, samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, asistent risk manažera v pojišťovnictví, pojistný matematik asistent 

apod.

Partnerské firmy, které se přímo spolupodílí na výuce nebo jiným způsobem participují na průběhu studia či nabízí našim 

studentům stáže, praxe nebo se mohou stát přímo tvým budoucím zaměstnavatelem.

PARTNEŘI


