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Cílem profesně zaměřeného studijního programu je připravit absolventa na 

efektivní zajištění provozu menších podniků. Absolvent je schopen 

kvalifikovaně sledovat vývoj okolí podniku, navrhovat řešení standardních 

situací a tyto návrhy zavádět, a to samostatně v menších firmách nebo na 

nižším stupni managementu velkých firem. 

Studijní program má dvě specializace, které volí 
uchazeč již v přihlášce ke studiu:

Management obchodní činnosti
Absolventi jsou schopni samostatně nebo v týmu zabezpečit efektivní 

činnost organizací, zejména v oblasti obchodu, logistiky, marketingu, 

financování podniku apod. Při vhodném využití odborných znalostí 

ekonomické teorie, kvantitativních analytických metod a schopnosti 

sledovat vývoj podnikatelského prostředí, predikovat možné scénáře 

vývoje a promítat je do obchodních strategií. 

Management cestovního ruchu
Cílem studia této specializace je naučit studenta efektivně řídit činnosti v cestovním ruchu. Student je schopen plánovat 

finanční zajištění aktivit v různých oblastech cestovního ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních 

možností jak v České republice, tak v Evropské unii, komunikuje na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce.

(Profesní zaměření specializace je podtrženo praktickými semináři, a to Seminářem destinačního managementu a Seminářem 

řízení projektů v cestovním ruchu. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií a praktických problémů typických pro 

danou oblast. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe v oblasti cestovního ruchu. Studenti tak získají 

možnost si při praktické aplikaci upevnit nabyté znalosti a transformovat je v dovednosti.)
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STUDENTI
Valerie Vejnárová 

PEFku jsem si vybrala hlavně díky tomu, že nabízela obor, který žádná 

jiná vysoká v Brně neměla. Tento obor právě studuji a jsem velmi 

spokojená. 

Na studiu na PEFce se mi nejvíce líbí množství možností, jak využít 

volný čas. Mimo studium PEF nabízí, kromě spolků a akcí jimi 

spravovanými, i množství jiných vyžití. Navíc jsou tu všichni vstřícní, s 

jakýmkoliv problémem se nemusíme bát za někým zajít.

To, že teď nevíš, jakým směrem se vydat, nevadí. Nakonec můžeš 

úplnou náhodou najít něco, co tě baví!

Zážitků bych mohla vypsat mnoho, ale za asi nejlepší bych mohla 

uvést Prvákoviny. Potkala jsem tam poprvé svoje kamarády, jak už 

spolužáky, tak i z jiných ročníků, a poznala fakultu. Dodnes na to 

vzpomínáme.

Lenka Kuchyňková

Můj příběh hledání top VŠ je poněkud delší, ale atmosféru fakulty jsem 

si zamilovala od prvního dne. Prostředí a atmosféra jsou naprosto 

nepopsatelné. Na PEFce se necítím jen jako číslo, ale jako osobnost, 

která na to není sama. 

Na PEFce si užívám prostředí a možnosti, které nabízí. Fakulta a okolí 

mi pomáhají růst a rozvíjet se nejen v profesním, ale i osobním životě. 

Nejlepší zážitek na PEFce? Asi neexistuje pouze jeden, který by byl 

top. Nejvíc bych chtěla, ale ocenit studentský život, který podporuje 

i fakulta. 

Co bych poradila svému mladšímu já? Užívej si každé chvíle 

studentského života. Obzvláště nyní v době korony si více než kdy 

jindy uvědomuji, co všechno studentský život přináší.



SLOVO GARANTA
Profesně zaměřený studijní program  Management  obchodu a služeb je 

vhodný pro ty z Vás, kteří se  chcete na „ekonomce“ věnovat 

marketingu, obchodu či cestovnímu ruchu a nabyté teoretické znalosti 

chcete prohlubovat v prakticky zaměřených seminářích, kde bude 

možnost vyzkoušet si  řešení konkrétních úkolů, problémů a situací 

z podnikové praxe a také se setkat  s odborníky z různých firem, kteří 

na výuce participují.

Specializace Management obchodní činnosti se nevěnuje pouze řízení 

obchodu, studenty seznámí se základy obchodního práva, řízením 

dodavatelsko - odběratelských vztahů, obchodní logistikou, ale také 

například nabídne předmět zaměřený na obchodní jednání  či seminář 

Řízení obchodních týmů. Nadšence do marketingu potěší seminář 

multimediální komunikace či velmi progresivně se vyvíjející elektronický 

marketing. Samozřejmostí jsou přednášky odborníků z praxe, speciální 

workshopy na aktuální témata i možnost zvolit si téma závěrečné práce 

ve spolupracujících podnicích. 

Specializace Management cestovního ruchu nabízí prakticky zaměřené 

předměty, jako je  Podnikání  v cestovním ruchu, Destinační 

management, Hotelový management či Seminář řízení projektů 

v  cestovním ruchu. Do výuky i tvorby témat závěrečných 

a semestrálních prací studentů jsou zapojováni odborníci, kteří se věnují 

cestovnímu ruchu v praxi např. manažeři hotelů, majitelé CK či 

destinační manažeři. Jedinečná je naše spolupráce s významnými 

partnery, mezi které můžeme zařadit například Čedok, CK Emma, Hotely 

Royal Ricc, Barceló Brno, TIC Brno, nadaci Partnerství nebo Centrálu 

cestovního ruchu - Jižní Morava. Moderní pojetí výuky klade důraz na 

týmovou práci, případové studie, exkurze a přednášky externistů.

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Management obchodu a služeb



TVÉ BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ
Management obchodní činnosti
Odborný pracovník obchodních úseků firem nebo odborný pracovník obchodních firem, odborný pracovník obchodních 

a marketingových oddělení, account manager, brand manager, vedoucí maloobchodní jednotky, manažer menší obchodní sítě, 

retail manager.

Management cestovního ruchu
Ekonom/ka nebo manažer nižší či střední linie v organizacích působících v oblasti cestovního ruchu, asistent vrcholového 

managementu mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, ve veřejné sféře na regionální i celorepublikové úrovni na 

pozicích odborných pracovníků zabývajících se regionálním rozvojem a cestovním ruchem se schopností tvořit koncepční 

strategické dokumenty, samostatné podnikání v oblasti cestovního ruchu (cestovní kanceláře a agentury, dopravní společnosti, 

ubytování, stravování, průvodcovská činnost, provoz turistických atraktivit atd.).
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