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

Profesně zaměřený studijní program umožní přímé uplatnění absolventů 

v praxi. Cílem programu je připravovat odborníky pro oblast finančních trhů 

a  investičního zprostředkování, pro oblasti účetnictví, daní, auditingu 

a  obdobných finančních služeb. Tito odborníci nemusejí být vybaveni 

komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky 

orientovaných programů, ale naopak trh práce požaduje posílení praktických 

dovedností k okamžitému výkonu profese s vazbou na uznávanou certifikaci 

v dané oblasti.

2x400h
praxe

znalosti: v oblasti fungování finančního trhu a evidence finančních 

operací ekonomických subjektů včetně daňových aspektů

dovednosti: vyhodnocovat a navrhovat řešení finančních transakcí 

a  vztahů, vytvářet a realizovat plány zajištění finančních operací pro 

spotřebitele i korporátní sféru

kompetence: k samostatným rozhodnutím o optimálních strategiích 

správy portfolia a financování v menších objemech, řádné evidenci 

finančních transakcí, k poradenství a zprostředkování na finančních trzích

V průběhu studia získá student:



STUDENTI
Bc. Lucie Maršálková 

Proč jsem si vybrala právě PEFku? Pro mě PEFka je a vždy byla 

srdcovou záležitostí. Když jsem se zúčastnila ve svém maturitním 

ročníku Výšky nanečisto a viděla jsem náš kampus spolu s arboretem, 

byla jsem přesvědčená, že právě tady chci studovat. Navíc se jedná 

o nejlepší ekonomku na Moravě a univerzitu produkující vlastní víno, 

tak neberte to. 

Na studiu na PEFce mě nejvíc baví skvělé akce, které pořádá spolek 

SU PEF, ať už se jedná o každoročně organizovaný reprezentační ples 

nebo Prvákoviny a musím jmenovat také předvánoční Dobrotrh, který 

organizují vícečlenné skupinky studentů v rámci volitelného předmětu.

Mému mladšímu já bych ráda vzkázala: “Využij co nejvíce možností, 

které ti studium na PEFce nabízí a vytěž z nich maximum, nebudeš 

litovat.”

Můj nejlepší zážitek ze studia? Těžko se dá jmenovat jeden jediný 

zážitek, ale za poslední rok se asi nic nevyrovná pocitu, který jsem 

měla při dopsání bakalářské práce. Dlouhou dobu pracujete na něčem, 

co vám občas vlastně ani nedává smysl, stojí vás to spoustu sil, ale na 

konci ji držíte v ruce a říkáte si, to jsem vážně napsala já.

Kristina Čeplová

PEFka mne zaujala již na Dni otevřených dveří tím, jak se k nám 

chovali studenti a učitelé.

Na fakultě máme spoustu možností, které mimo učení můžeme dělat 

(spolek, PR a jiné). Také to, že učitelé mají k nám velmi férový přístup 

a snaží se vždy předat co nejvíce.

Mému mladšímu já bych poradila, aby se učilo průběžně.

Nejlepším zážitkem ze studia jsou Prvákoviny!



SLOVO GARANTA
Náš nový profesní studijní program Vám pomůže porozumět dynamickému 

sektoru finančních služeb. V současné době je již nezbytností, aby 

poskytovatelé finančních služeb byli vzděláni ve svém oboru. Studijní program 

Finanční služby Vám nabízí toto vzdělání šité na míru atraktivnímu, žádanému 

a neustále se rozvíjejícímu sektoru. 

Na tvorbě studijního plánu se podílely osobnosti ze silných subjektů 

poskytujících finanční služby osobám i firmám. Díky tomu jsme v našem 

programu v maximální možné míře eliminovali všeobecné a teoretické 

akademické předměty tak, aby to současně nemělo negativní dopad na 

potřebu získání nezbytných a využitelných znalostí. 

Studijní program Finanční služby poskytuje nejvyšší možnou míru orientace 

na praxi. Oproti akademickým programům budete zapojení do praxe dokonce 

ve dvojnásobném rozsahu. Přechod do praxe nebude nárazový ale postupný, 

kdy například v posledním semestru studia budete absolvovat praxi s dotací 

odpovídající polovičnímu úvazku a účastnit se výuky v rozsahu pouhých 

4  hodin týdně. Také Vaše bakalářská práce bude méně teoreticky a více 

prakticky zaměřena tak, aby Vám nebo Vašemu zaměstnavateli byla skutečně 

k užitku. 

Portfolio uplatnění pro absolventy našeho programu je pestré a nabízí jak 

pozice samostatné a kreativní, tak i pozice stabilní či více administrativní. To 

vše samozřejmě v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, 

investičním zprostředkování, účetnictví, daní, nebo auditingu. Po absolvování 

programu budete při poskytování velmi žádaných finančních služeb 

společensky prospěšní, a díky tomu si budete moci zajistit také 

nadstandardní příjmy.

Celým studiem Vás provede mladý, ale zkušený tým pedagogů a pečlivě 

vybraných odborníků z praxe. Při jednání se studenty jsme aktivní, 

samozřejmostí je otevřená a přátelská komunikace. Odmítáme přežité formy 

poskytování vzdělání z dřívějších časů. Řídíme se etickým kodexem, který 

eliminuje nevhodné jednání jak ze strany pedagogů, tak ze strany studentů. 

Nechceme komplikovaná a nejasná pravidla, proto je náš studijní program 

a jeho studijní plán nastaven jednoduše, s jasnou vizí a cílem. 

Velmi mě potěší, když přijmete moji pozvánku a stanete se součástí velké 

rodiny MENDELU, kde na nic nejste sami. Vstupte tedy s námi do světa 

praktických financí a finančních služeb!

doc. Ing. Petr David, Ph.D.
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TVÉ BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ
Absolvent studijního programu nalezne své uplatnění zejména v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, investičním 

zprostředkování, v oblasti účetnictví, daní, auditingu apod. Současně budou absolventi připraveni ke zvládnutí zkoušek 

souvisejících s výkonem profese regulované ČNB, MFČR, atd.

PARTNEŘI


