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http://www.uni-pardubice.cz

INFORMACE O FAKULTÌ
Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice.
Od roku 1991, kdy vznikla, se rozvinula do podoby stabilizované vysokoškolské instituce, je poskytuje v souèasné dobì vzdìlání více ne 2 500 studentùm. Fakulta ekonomicko-správní nabízí studium v bakaláøských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech a to v prezenèní
i kombinované formì studia.
Cílem studia na FES je pøíprava posluchaèù pro výkon funkcí ve státní správì
a samosprávì, a to jak v oblasti ekonomiky, financování a managementu, tak
v oblasti informatiky a informaèních technologií. Studenti jsou proto vzdìláváni v pøedmìtech ekonomiky a managementu, v problematice veøejné správy
a práva, intenzivnì se seznamují s informaèními systémy, technologiemi
a výpoèetní technikou, matematikou a statistikou, stranou nezùstává ani prùprava v cizích jazycích.
Orientace na zapojení Èeské republiky do evropských hospodáøských struktur je nedílnou souèástí orientace studijních programù vyšších roèníkù. Rovnì charakter vìdecko-výzkumné èinnosti odpovídá poadavkùm na další
zefektivòování chodu veøejné správy a ekonomických institucí v regionálním
i mezinárodním kontextu.
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ
Titul
Forma R OPP
Název programu /oboru
B6202 Hospodáøská politika a správa

U/OPP

Veøejná ekonomika a správa

Bc.

P, K

3

100+80

Ekonomika pro kriminalisty

Bc.

K

3

20

346+136/
100+80
90/20

Ekonomika a celní správa

Bc.

K

3

20

67/20

B6208 Ekonomika a management
Management podniku

Bc.

P, K

3

140+40

379+93/40+40

Management ochrany podniku
a spoleènosti

Bc.

P, K

3

60+40

85+49/60+40

Ekonomika a provoz podniku

Bc.

P, K

3

150+40

640+160/150+40

B6209 Systémové inenýrství a informatika
Informatika ve veøejné správì

Bc.

P, K

3

80+40

72+40/60+40

Regionální a informaèní
management

Bc.

P, K

3

80+40

32+32/80+40

Informaèní a bezpeènostní
systémy

Bc.

P, K

3

40+40

35+38/30+30

160+93/
120+60
58/40

N 6202 Hospodáøská politika a správa
Ekonomika veøejného sektoru

Ing.

P, K

2

100+60

Regionální rozvoj

Ing.

P

2

40

P, K

2

120+80

N6208 Ekonomika a management
Ekonomika a management
podniku

Ing.

198+160/
120+80

N6209 Systémové inenýrství a informatika
Pojistné inenýrství

Ing.

P

2

60

35/35

Informatika ve veøejné správì

Ing.

P, K

2

60+40

32+35/32+35

Regionální a informaèní
management

Ing.

P, K

2

60+40

13+17/13+17

3

10+5

2+3/2+3

3

10+5

2+3/2+3

3

10+5

6+6/6+5

P6202 Hospodáøská politika a správa
Regionální a veøejná ekonomie Ph.D. P, K

P6209 Systémové inenýrství a informatika
Informatika ve veøejné správì

Ph.D. P, K

P6208 Ekonomika a management
Management

Ph.D. P, K

R = standardní doba studia v rocích, OPP = odhad poètu pøijímaných pro akademický rok 2010/2011, U/OPP = pomìr celkového poètu uchazeèù k odhadu poètu
pøijatých pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní forma
studia, K = kombinovaná forma studia
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DÙLEITÁ DATA:
Den otevøených dveøí:
Uzávìrka pøihlášek:
– pro bakaláøské programy
– pro navazující magisterské programy
– pro doktorské programy
Pøijímací zkoušky:
– do bakaláøských programù
– do navazujících magisterských programù
– do doktorských programù

22. 1. 2010
28. 2. 2010
15. 4. 2010
31. 5. 2010
Scio testy od 1. 9. 2009 – 10. 5. 2010
14. 6. – 15. 6. 2010
22. 6. – 3. 7. 2010

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Termín:
Místo a adresa konání:
Informace k prùbìhu:

pátek 22. 1. 2010
Aula Arnošta z Pardubic
zahájení v 10.00 a ve 13.00 hodin
zájemci obdrí informace o FES a Univerzitì
Pardubice, o studijních programech a oborech,
o pøijímacím øízení.

23

Fakulta ekonomicko-správní

JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání pøihlášky:
– pro bakaláøské studium
– pro navazující magisterské studium
– pro doktorské studium
Forma pøihlášky:

Adresa pro zaslání pøihlášky:

Administrativní poplatek:

Název úètu adresáta:

Název penìního ústavu:
Èíslo úètu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol u elektronické
pøihlášky:

28. 2. 2010
15. 4. 2010
31. 5. 2010
elektronická pøihláška na adrese
http://eprihlaska.upce.cz nebo papírová
pøihláška
na tiskopisu „Pøihláška ke studiu na
vysoké škole“
Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
Za kadou podanou pøihlášku
do bakaláøského studia - 400,- Kè,
za kadou podanou pøihlášku
do navaz. magister. studia - 500,- Kè
Univerzita Pardubice,
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice
KB Pardubice
37030561/0100
4920
379 pro platbu sloenkou
308 pro platbu pøevodem
u elektronické pøihlášky je to oborové
èíslo uchazeèe, které se vygeneruje pøi
vyplnìní e-pøihlášky
u papírové pøihlášky je to rodné èíslo
uchazeèe

Uchazeèi o bakaláøské studium jsou povinni v „Pøihlášce“ (papírové i elektronické) vyplnit všechny poadované údaje. Uchazeè si mùe podat pøihlášky i do více oborù.
Administrativní poplatek ve výši 400,– Kè se hradí za kadou podanou pøihlášku a to bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì
sloenkou typu A). Doklad o zaplacení poplatku se zasílá pouze s papírovou
pøihláškou. Razítko sbìrného boxu nebo pøíkaz k úhradì nelze povaovat
za doklad o zaplacení!
Vyplnìnou elektronickou pøihlášku a doklad o jejím zaplacení nemusí student
zasílat na fakultu poštou. Pøijetí e-pøihlášky a platby za pøihlášku si student
následnì na stejné internetové adrese zkontroluje.
Tiskopis papírové „Pøihlášky ke studiu na vysoké škole v ÈR” (tiskopis SEVT)
na vyádání zasílá studijní oddìlení nebo Informaèní a poradenské centrum
FES. Lze ji rovnì získat pøi dnech otevøených dveøí, které poøádá pro zájemce o studium fakulta.
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Pøi neúèasti pøihlášeného uchazeèe na pøijímací zkoušce se poplatek ani pøihláška nevrací.
Pøihlášky, které nebudou podány do 28. února 2010, pøihlášky neúplné nebo
nesprávnì vyplnìné a nezaplacené, nelze zaøadit do pøijímacího øízení.
ivotopis ani lékaøské potvrzení se nevyaduje.
Uchazeè o studium v navazujícím magisterském programu si podává pøihlášky do vybraného studijního oboru:
1. elektronickou formou
E-pøihláška je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz nebo
2. na formuláøi fakulty
Formuláø je moné vytisknout z www stránek (http://www.upce.cz/fes/studium/magisterske-studium/dulezite_informace/prihl-navaz.pdf) nebo jej na
vyádání zašle Informaèní a poradenské centrum FES, popø. studijní referát.
Uchazeè si mùe podat pøihlášky do více oborù.
V pøihlášce je té nutné uvést èíslo oboru a IZO absolvované støední školy.
Uchazeè pøedloí u pøijímacích zkoušek originál diplomu o absolvování bakaláøského studia (týká se externích uchazeèù).
Pøi neúèasti pøihlášeného uchazeèe na pøijímací zkoušce se poplatek ani pøihláška nevrací.
Pøihlášky do navazujícího magisterského studia, které nebudou podány do
15. 4. 2010, pøihlášky neúplné nebo nesprávnì vyplnìné a nezaplacené, nelze zaøadit do pøijímacího øízení.
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ DO BAKALÁØSKÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMÙ
Základní kritérium pro pøijetí/nepøijetí uchazeèe do bakaláøských studijních
programù pøedstavují výsledky testu, který uchazeè alespoò jednou absolvuje
v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) z pøedmìtu Obecné studijní
pøedpoklady (OSP). Národní srovnávací zkoušky zajišuje spoleènost SCIO,
s.r.o. (Scio). Podrobné informace o zpùsobu pøihlášení se k NSZ, termínech,
jednotlivých pøedmìtech, místech konání, obsahu zkoušek, podmínkách
a prùbìhu, stanovení výsledku, atd. jsou uvedeny na internetových stránkách
www.scio.cz/nsz.
K pøijetí ke studiu v bakaláøském studijním programu na FES UPa je tøeba
splnit následující nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 9. 2009 do 10. 5. 2010 písemný test OSP u spoleènosti Scio;
b) dosáhnout úplného støedního nebo úplného støedního odborného vzdìlání ukonèeného maturitní zkouškou.
První z podmínek pøijetí (test OSP) se povauje za splnìnou absolvováním
testu v pøípadì, e uchazeè pøi konání testu sdìlí spoleènosti Scio, e je pøihlášen ke studiu na FES UPa, a udìlí této spoleènosti souhlas s pøedáním výsledkù testu FES UPa (uchazeè tak uèiní v rámci pøihlášky k NSZ).
Test OSP je moné absolvovat vícekrát, uchazeèùm se zapoète vdy nejlepší
výsledek.
Pøihlášení se k testu OSP a úhrada nákladù s tím spojených je záleitostí
kadého uchazeèe (více na http://www.scio.cz). Pøihlášení se ke studiu na
FES UPa nijak nesouvisí s pøihlášením se k testu OSP. FES UPa tyto testy
neorganizuje a ádné z uchazeèù na nì nepøihlašuje ani k nim uchazeèe nezve.
Druhou z podmínek prokazují uchazeèi ovìøenou kopií maturitního vysvìdèení, kterou odevzdají ve stanovených termínech pøi pøijímání a zápisu do studia.
V pøípadì, e øádný termín maturitní zkoušky na støední škole, kde student
studoval, nebyl pøed stanoveným terminem zápisu, doloí student tuto skuteènost potvrzením øeditelství této støední školy a mùe být pøijat pouze podmíneènì.
O poøadí pøijímaných rozhoduje výsledek testu OSP - tzv. pøepoètený percentil, jak jej stanoví spoleènost Scio. FES UPa zveøejní do 20. 5. 2010 na své
Úøední desce a na svých internetových stránkách http://www.upce.cz/fes percentilovou hranici. Z uchazeèù, kteøí absolvovali test OSP, bude sestaveno
poøadí podle celkového bodového zisku.
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PØÍPRAVNÉ KURZY
Studium ve vìtšinì studijních programù akreditovaných na Univerzitì Pardubice zahrnuje absolvování alespoò dvou semestrù vysokoškolské matematiky. Pøedpokladem úspìšného ukonèení tìchto pøedmìtù je dobrá znalost
støedoškolské matematiky. Z dlouholetých zkušeností víme, e vìtšina uchazeèù o vysokoškolské studium nemá dostateèné znalosti této matematiky, a
ji z dùvodu, e matematika na støení škole byla nedostateènì zastoupena,
anebo uchazeèi mají delší odstup od støedoškolského studia. Ústav matematiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pro vás v tomto akademickém roce poøádá dva typy pøípravných kurzù, které by vám mìly usnadnit
studium matematiky na všech fakultách Univerzity Pardubice, pøípadnì i jiných vysokých školách. Tyto kurzy lze pouít i jako pøípravu k pøijímacímu øízení na jiných vysokých školách a k maturitì z matematiky. Výuku povedou
zkušení pedagogové z Ústavu matematiky na Fakultì ekonomicko-správní.
Zájemci si mohou podat pøihlášky na tyto kurzy:
A) Dlouhodobý pøípravný kurz z matematiky
rozsah 40 hodin
V tomto kurzu bude s vámi mírnìjším tempem probíráno a procvièováno uèivo støedoškolské matematiky. Kurz je pøedevším urèen pro zájemce, kteøí na
støední škole absolvovali matematiku v omezeném rozsahu a pro ty, kteøí mají
od absolvování støední školy delší odstup. Kurz lze vyuít i jako pøípravu na
maturitní zkoušku.
Pøípravný kurz se uskuteèní vdy v sobotu od 9 hodin do 13 hodin v tìchto
termínech:
13. 2.; 20. 2.; 27. 2.; 6. 3.; 13. 3.; 20.3.; 27. 3.; 10. 4.; 17. 4.; 24. 4. 2010.
Cena kurzu je 2 830,- Kè.
B) Víkendový kurz
rozsah 28 hodin
Tento kurz je vhodný pro uchazeèe se slabší pøípravou z matematiky na
støední škole, kteøí z èasového hlediska nemohou absolvovat dlouhodobý
kurz. V tomto kurzu bude uchazeèùm pøednesena a zopakována støedoškolská matematika se zdùraznìním tìch partií, jejich znalost je nevyhnutelná
pro studium matematiky na vysoké škole. Kurz lze vyuít i jako opakování
støedoškolské matematiky pøed maturitou a pøijímacími zkouškami na jiné vysoké školy.
Kurz bude probíhat vdy v sobotu v dobì od 9 do 17 hodin v tìchto termínech:
10. 4.; 17. 4.; 24. 4.; 15. 5. 2010.
Cena kurzu je 1 960,- Kè.
Pøihlášku a další informace ke kurzùm naleznete na webových stránkách fakulty: http://www.upce.cz/fes/studium/bakalarske-studium/dulezite_informace/priprav-matematika.html
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
PROGRAMÙ
Termín pøijímacích zkoušek: 14. – 15. 6. 2010
Kritéria a podmínky pøijetí:
Podmínkou úèasti na pøijímací zkoušce je úspìšné ukonèení bakaláøského studia
do 14. 6. 2010.

Organizace zkoušek:
Pøijímací zkoušky do navazujícího magisterského programu Hospodáøská politika
a správa a Ekonomika a management se konají formou písemných testù
z pøedmìtù obecná ekonomie a podniková ekonomika a matematických metod
v ekonomii (lineární algebra, pravdìpodobnost, statistika) v rozsahu obvyklém pro
bakaláøské ekonomicky zamìøené studijní programy.
U navazujícího magisterského studijního programu Systémové inenýrství
a informatika se pøijímací zkouška skládá z písemných testù z pøedmìtù informatika
(základy teorie systémù, databázové technologie, poèítaèové sítì, technologie
internetu) a matematické metody v ekonomii (lineární algebra, pravdìpodobnost,
statistika).
Pøijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru Pojistné inenýrství
v rámci studijního programu Systémové inenýrství a informatika se skládá
z písemných testù z pøedmìtù obecná ekonomie a podniková ekonomika,
matematické metody v ekonomii (lineární algebra, matematická a ekonomická
statistika).
Pozvánky k pøijímacím zkouškám obdrí pouze externí uchazeèi mìsíc pøed
stanoveným termínem pøijímací zkoušky

Doporuèená literatura pro pøípravu na test z pøedmìtù obecná
ekonomie a podniková ekonomika
Buchta, M., Volejníková, J.: Mikroekonomie pro bakaláøské studium I. díl.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009
Buchta, M., Volejníková, J.: Mikroekonomie pro bakaláøské studium II. díl.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009
Buchta, M.: Mikroekonomie pro bakaláøské studium. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2007.
Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie – základní kurz. 7. vydání. Slaný:
Melandrium, 2007.
Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007.
Provazníková, R. Volejníková, J.: Makroekonomie - cvièebnice. 3. vydání.
Slaný: Melandrium, 2006.
Mankiw, G.N. Zásady ekonomie. Praha. 1. vyd.: Grada Publishing, 1999.
Buchta, M.: Manaerská ekonomika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008.
Koená, M.: Manaerská ekonomika I. a II. díl. Kombinované studium.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006.
Koená, M.: Manaerská ekonomika I. a II. díl. Kombinované studium.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008.
Synek, M. a kol.: Manaerská ekonomika. Praha: Grada Publishing 2007
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Test z matematických metod v ekonomii
Ovìøují se znalosti z tìchto okruhù:
Lineární algebra: Vektory, matice a operace s nimi. Soustavy lineárních rovnic. Lineární prostor, lineární nezávislost vektorù, báze, dimenze, transformace souøadnic vektoru pøi zmìnì baze.
Pravdìpodobnost a statistika: Poèítání s náhodnými jevy, klasická a axiomatická definice pravdìpodobnosti, vlastnosti pravdìpodobnosti, vìty o úplné pravdìpodobnosti a Bayesova, nezávislé pokusy, náhodná velièina, charakteristiky náhodných velièin, limitní vìty, odhady parametrù (bodové – metoda momentù a metoda maximální vìrohodnosti, intervalové – pro støední
hodnotu a rozptyl za pøedpokladu normality rozloení základního souboru),
testování hypotéz (parametrické testy o støedních hodnotách a disperzích za
pøedpokladu normality rozloení základních souborù, chí kvadrát test, test
nezávislosti, neparametrické testy – znaménkový, Wilcoxonùv jedno a dvouvýbìrový, Grubbsùv a Dixonùv), jednoduchý lineární regresní model (odhad
regresní pøímky), korelace (test Pearsonova koeficientu korelace,
Spearmanùv korelaèní koeficient) èasové øady (sloky, vyrovnávání trendù).
U písemného testu lze pouít kalkulaèku se statistickými funkcemi – doporuèeno. Potøebné tabulky a soupis vzorcù bez oznaèení jsou souèástí kadého
zadání testu.
Doporuèená literatura
Kubanová J.: Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi.
Bratislava: Statis. 2008
Kolda S., Èerná M.: Úvod do lineární algebry a analytické geometrie.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007.
Machaèová L.: Matematika – Základy diferenciálního a integrálního poètu.
Univerzita Pardubice 2003.
Kolda S., Machaèová L.: Matematika II, Univerzita Pardubice 2004.
Kubanová J., Linda B.: Kritické hodnoty a kvantily vybraných
pravdìpodobností. Univerzita Pardubice 2007.
Ukázky testù z pøijímacího øízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty http://www.upce.cz/fakulty/fes/fes-uchazec/fes-uchazec-mag/
Pro uchazeèe o navazující magisterské studium bude pøipraven v èervnu
2010 kurz pro pøípravu k pøijímací zkoušce z matematických metod v ekonomii.
Informace o kurzu jsou zveøejnìny na adrese http://www.upce.cz/fes/studium/magisterske-studium.html.
Test z pøedmìtu Informatika (pouze pro navazující magisterské programy
Regionální a informaèní management, Informatika ve veøejné správì)
Doporuèená literatura pro pøípravu na test:
Balátì J: Automatické øízení. Praha: BEN, nakladatelství technické
literatury, 2003.
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Dostálek L., Kabelová A.: Velký prùvodce protokoly TCP/IP a systémem
DNS. Praha: Computer Press, 2002.
Dostálek L.: Velký prùvodce protokoly TCP/IP. Bezpeèný web a pošta,
firewally a proxy-servery, kódování a kryptografické postupy,
atributové certifikáty, Kerberos. Praha: Computer Press, 2003.
Kosek J. PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Podrobný
prùvodce.. Praha: Grada, 1999.
Køupka, J. Teorie systémù 1 – pro kombinovanou formu studia. Pardubice,
2007. ISBN 80-7194-923-X.
Marchal B. XML v pøíkladech. Praha: Computer Press, 2000.
Peterka Jiøí: E-archiv Jiøího Peterky [on-line]. Dostupné
z http://www.earchiv.cz/.
Pumanová, R.: Moderní komunikaèní sítì od A do Z. 2. aktualizované
vydání. Praha: Computer Press, 2006, 446 s. ISBN 80-7226-098-7.
Šimonová, S., Panuš, J. Databázové systémy I. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2007. 106 s. ISBN 978-80-7194-988-6.
Šimonová, S., Panuš, J, Naiman, K. Databázové systémy II – SQL, pøístup
k datovým zdrojùm. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 100 s.
ISBN 80-7194-845-4.
Ukázky testù z pøijímacího øízení jsou k dispozici na webových stránkách fakulty http://www.upce.cz/fakulty/fes/fes-uchazec/fes-uchazec-mag/

VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ
Výsledky pøijímacího øízení budou zveøejnìny na www stránkách Univerzity
Pardubice a všem uchazeèùm budou oznámeny písemnì. Veøejnì prezentované informace nebudou uvádìny pod jménem, ale pod evidenèním èíslem
uchazeèe.
Pøijatí uchazeèi budou pozvání k zápisu. Okamikem zápisu se uchazeèi stávají studenty Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice se všemi právy a povinnostmi z tohoto faktu plynoucími.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ
Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì
a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, mùe nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému uchazeè udìlil plnou moc, ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana, podat ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6202 Hospodáøská politika
a správa
6202R055 Veøejná ekonomika
a správa

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
100/80 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

346/136
100/80

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøský studijní obor je koncipován tak, aby si absolvent osvojil odborné
vìdomosti a dovednosti pro kvalifikovaný výkon ekonomicko-správních èinností niších a støedních øídících a odborných funkcí všech úrovní veøejné
správy, zejména v oblasti veøejných rozpoètù, financování, správy majetku
a úèetnictví a dále ekonomicky profilovaných funkcí v organizacích zøizovaných obcemi, infrastruktury a neziskových organizací. Absolvent získá praktické znalosti zejména z oblasti ekonomiky, veøejné správy, marketingu,
úèetnictví, správního práva a vyuívání moderních informaèních technologií.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6202 Hospodáøská politika
a správa
6202R068 Ekonomika a celní
správa

Poèet pøijímaných 2010/2011:

kombinovaná
3 roky, Bc.
20

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

67
20

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøský studijní obor je koncipován tak, aby absolvent mohl po tøech letech studia vykonávat odborné èinnosti v celní správì a v dalších institucích,
které v rámci veøejné, resp. státní správy tuto problematiku zajišují. Kromì
toho najde absolvent uplatnìní i v soukromém sektoru ve firmách orientovaných na zahranièní obchod a ve spedièních firmách.
Absolvent získá základní znalosti ekonomické teorie v oblasti mikro a makroekonomie, z oblasti ekonomiky, financí a úèetnictví, kapitálových trhù. Významným zdrojem znalostí profilujícího absolventa tohoto oboru jsou pøedmìty související s celní problematikou (celní správa, správa daní a cla, svìtová ekonomika, celní právo, evropská integrace atd.) a dále pøedmìty
umoòující orientovat se v právní problematice (úvod do práva, základy
správního práva, obchodní a trestní právo). Stranou pozornosti nezùstávají
ani neziskové organizace, které mají z hlediska celní politiky státu èasto specifické postavení. Absolvent ovládá základy informaèních technologií a má
potøebné znalosti o informaèních systémech ve veøejné správì. Do
standardního studijního plánu je zaøazena i výuka anglického jazyka. Studijní
obor je zajišován pouze v kombinované formì studia.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6202 Hospodáøská politika
a správa
6202R069 Ekonomika pro
kriminalisty

Poèet pøijímaných 2010/2011:

kombinovaná
3 roky, Bc.
20

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

90
20

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Cílem studijního oboru je odbornì pøipravit absolventy na jejich pùsobení na
pracovištích zabývajících se hospodáøskou kriminalitou, a to zejména v útvarech Policie Èeské republiky, popøípadì Ministerstva vnitra nebo Ministerstva
spravedlnosti. Získané vìdomosti z ekonomie, finanènictví, managementu
a veøejné správy umoòují však i širší uplatnìní absolventù ne v rámci Policie ÈR, a to ve státních i samosprávných subjektech (napø. vìzeòská sluba,
kontrolní útvary organizací veøejné správy, civilní bezpeènostní agentury,
finanèní úøady).
Výše uvedenému odpovídá i obsahová struktura oboru. Absolventi získají základní znalosti v oblasti ekonomické teorie, vìdomosti z matematických a statistických disciplín a znalosti práva. Teoretické pøedmìty jsou pak východiskem pro studium navazujících odborných pøedmìtù, které mají za cíl poskytnout specifické znalosti pro identifikaci a odhalování hospodáøské kriminality.
Cílem studia je i zvládnutí a osvojení si základù informaèních technologií, informaèních sítí a databázových technologií s dùrazem na bezpeènost
a ochranu informací. Tyto znalosti umoòují absolventùm zjišovat a vyhodnocovat ekonomická data a posuzovat poèítaèovou kriminalitu. Zaøazení výuky cizího jazyka dotváøí standardní úroveò bakaláøského vysokoškolského
studia. Studijní obor je zajišován pouze v kombinované formì studia.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6208 Ekonomika a management
6208R126 Management podniku

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
140/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

379/93
140/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi tohoto oboru mohou pùsobit v ziskové i neziskové podnikatelské
sféøe, ve veøejné správì a v rùzných funkcích ve výrobních podnicích
a v podnicích slueb.
Tìištì výuky spoèívá v pøípravì posluchaèù na zvládnutí procesù zakládání
malých a støedních podnikù, øízení jejich èinnosti, øízení nadací èi obèanských sdruení, øízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích, na získávání praktických zkušeností k výkonu manaerských funkcí.
Obsahová struktura standardního studijního plánu studijního oboru Management podniku zahrnuje ètyøi hlavní oblasti poznatkù: ekonomie a aplikované
ekonomické disciplíny pro podnikovou úroveò, management a specifické
manaerské èinnosti, informaèní technologie vèetnì matematicko-statistických disciplín a ostatní poznatky – zejména právo a cizí jazyky.
Specifika oboru spoèívají ve dvojím odborném zamìøení, z kterého si posluchaèi mohou poèínaje ètvrtým semestrem vybrat specializaci Management
malých a støedních podnikù (je urèena posluchaèùm, kteøí budou pùsobit
v ziskové a neziskové podnikatelské sféøe i ve veøejné správì v rùzných funkcích ve výrobních podnicích, komunálních podnicích a v podnicích slueb.
Tìištì výuky spoèívá v pøípravì posluchaèù na zvládnutí procesù zakládání
malých a støedních podnikù, øízení jejich èinnosti, øízení nadací èi obèanských sdruení, øízení dlouhodobého rozvoje i v krizových situacích) nebo
Manaerská etika (je urèena posluchaèùm, kteøí chtìjí vykonávat èinnosti
asistenta managera a tím získávat praktické zkušenosti k výkonu
manaerských funkcí).
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6208 Ekonomika a management
6208R147 Management ochrany
podniku a spoleènosti

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

85/49
60/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského oboru Management ochrany podniku a spoleènosti
má osvojeny znalosti a dovednosti potøebné pro kvalifikovaný, úspìšný výkon manaerských funkcí v podnicích a dalších institucích, které pracují
v podmínkách silných zmìn, neurèitosti a rizik. Absolvent bude schopen øešit
oblast prevence rizik, øízení podniku v krizi a obnovì. Získané teoretické poznatky dávají pøedpoklad pro adaptaci absolventù na nové budoucí podmínky
vyplývající z rozvoje vìdy a techniky v souvislosti s rostoucí globalizací ekonomiky a spoleènosti. Získané vìdomosti z ekonomiky, finanènictví,
managementu, resp. veøejné správy umoòují širší uplatnìní absolventù.
Absolvent je pøipravován pro výkon zejména následujících profesí: rizikový
manaer podniku, referent pojišovny, úvìrový referent banky, specialista krizového øízení veøejné správy, specialista ochrany obyvatelstva, plánovaè èi
informaèní specialista integrovaného záchranného systému.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6208 Ekonomika a management
6208R146 Ekonomika a provoz
podniku

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
150/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

640/160
150/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského oboru Ekonomika a provoz podniku je vysokoškolsky
vzdìlaný èlovìk s odborným vzdìláním potøebným k výkonu ekonomických
funkcí v podnicích a organizacích v oblasti výroby, obchodu a slueb. Je
schopen samostatného rozhodování, tvùrèího myšlení a jednání s lidmi. Na
základì znalostí z oblastí obecné ekonomie, podnikové ekonomiky, úèetnictví, financí, informatiky a kvantitativních metod umí vyhodnocovat podnikové
èinnosti (vèetnì podnikového financování) a vývojové trendy ve vztahu k hospodáøské praxi i ekonomické teorii. Absolvováním pøedmìtù se zamìøením
na provoz podniku je schopen se orientovat zejména ve vnitropodnikových
procesech. Znalost svìtového jazyka mu umoòuje odbornì komunikovat se
zahranièními subjekty, napøíklad pøi dodavatelsko-odbìratelských vztazích èi
cenových jednání.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6209 Systémové inenýrství
a informatika
6209R019 Informatika ve veøejné
správì

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
80/40 (P/K)

Poèet uchazeèù rok 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

72/40
60/40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøský studijní obor je zaloený na soubìném získávání vìdomostí
a dovedností v informaèních a komunikaèních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalších vìdách. Obor je pøipraven tak, aby z teoretických disciplín, které jsou spoleèné pro všechny obory na fakultì, aplikoval pøedevším to, co je nezbytné pro uplatnìní absolventa
v tomto oboru. Základními prvky studia jsou skupiny pøedmìtù vìnované informatice, komunikaèním technologiím, informaèním systémùm, prezentaci,
ekonomii a managementu veøejné správy a na to navazující správní a právní
disciplíny. Studijní obor se realizuje prezenèní i kombinovanou formou. Absolvent mùe po tøech letech studia vykonávat odborné èinnosti spojené se
správou sítí, tvorbou WWW stránek nebo údrbou informaèních systémù ve
veøejné správì, v institucích, pro které je veøejná správa zøizovatelem,
v neziskových organizacích apod.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6209 Systémové inenýrství
a informatika
6209R028 Regionální a informaèní
management

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
80/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

32/32
30/30

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Bakaláøské studium tohoto oboru je zamìøeno na pøípravu odborných pracovníkù pro niší stupnì øízení státní správy a samosprávy, pøípadnì pro pøípravu pracovníkù ve specifických regionálních organizacích (napø. rozvojových
agenturách, hospodáøských komorách).
Absolvent tohoto oboru získá základní vìdomosti z teoretických disciplín
(obecné ekonomické teorie, veøejných financí, matematiky a statistiky), které
jsou dále rozvíjeny ve specializaèních pøedmìtech managementu, regionálních vìd, kartografie a hospodáøské geografie a pøedmìtech z oboru informaèních technologií (napø. základy poèítaèových sítí, technologie internetu,
operaèní systémy, geografické informaèní systémy).
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:
Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

B6209 Systémové inenýrství
a informatika
6209R029 Informaèní
a bezpeènostní systémy
prezenèní i kombinovaná
3 roky, Bc.
40/40 (P/K)
35/38
30/30

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent tohoto tøíletého bakaláøského oboru získá znalosti z oblasti informaèní a komunikaèní technologie, klasické detektivní technologie, podnikatelsko-zpravodajské technologie, lobbyistické technologie. Bude schopen
vyuívat systémového pøístupu pøi øešení rùznorodých problémù bezpeènostních slueb se zamìøením na oblast podnikatelského a konkurenèního zpravodajství s maximálním vyuitím soudobých informaèních a komunikaèních
technologií (ICT). Souèástí odborné pøípravy je i krátkodobá odborná praxe.
Absolvent bude vybaven znalostmi pro pozici odborného uivatele informaèních zdrojù, prostorových informací, databází a poèítaèových sítí k výkonu
funkcí v oblasti soukromì bezpeènostní ochrany ekonomických zájmù v regionálních orgánech a organizacích, a to jak ve veøejné správì, tak i v soukromém sektoru.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N6209 Systémové inenýrství
a informatika
6209T019 Informatika ve veøejné
správì

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
2 roky, Ing.
60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

32/35
32/35

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Navazující dvouletý magisterský obor Informatika ve veøejné správì je oborem interdisciplinárním, zaloeným na soubìném získání vìdomostí a dovedností v informaèních a komunikaèních technologiích (ICT) a v systémových, ekonomických, právních, správních a dalších vìdách. Cílem studia
oboru Informatika ve veøejné správì v rámci studijního programu Systémové
inenýrství a informatika je výchova kvalifikovaných odborníkù pro široký
okruh funkcí v ekonomice a správì, schopných navrhovat, realizovat, profesionálnì rozvíjet a aplikovat informaèní a komunikaèní technologie a vyuívat
poèítaèem podporované metody pøi rozhodování.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N6209 Systémové inenýrství
a informatika
6209T028 Regionální a informaèní
management

Poèet pøijímaných 20010/2011:

prezenèní i kombinovaná
2 roky, Ing.
60/40 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

13/17
13/17

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
U navazujícího dvouletého magisterského oboru Regionální a informaèní management je studium pojato tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit jako
odborníci znalí problematiky øízení regionù na støedních a vyšších úrovních,
kteøí mají dostateènì osvojené vìdomosti o systémovém pøístupu k øízení regionu, o propojenosti mikroekonomických a makroekonomických aspektù na
úrovni regionu a ovládají informaèní technologie pro potøeby správy a øízení
regionu i jednotlivých ekonomických subjektù s regionem spjatých.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N6209 Systémové inenýrství
a informatika
6209T030 Pojistné inenýrství

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
2 roky, Ing.
60

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

35
35

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Studijní obor Pojistné inenýrství je dvouletý navazující magisterský obor,
který poskytuje vzdìlání pro oblast komerèního pojišovnictví s akcentem na
aplikaci informaèních technologií a kvantitativních metod pøi øízení a rozhodování. Do výuky jsou zahrnuty poznatky pro úèinnìjší prevenci a odhalování
hospodáøské kriminality obecnì a pojistných podvodù zvláštì. Obor je urèen
zejména pro absolventy bakaláøských oborù programu Systémové
inenýrství a informatika a pro studenty bakaláøských oborù programù
Hospodáøská politika a správa èi Ekonomika a management.
Obsahová struktura navazujícího magisterského programu oboru Pojistné
inenýrství klade dùraz na ekonomické discipliny, pojišovnictví, kvantitativní
metody, informatiku a systémové inenýrství.
Skuteènost, e studijní obor je souèástí studijního programu Systémové
inenýrství a informatika, je garancí schopností jeho absolventù ve vyuívání
výpoèetní techniky, rozsáhlých databázových systémù a dalších informaèních zdrojù komerèních pojišoven a jiných finanèních institucí pro øízení rizika, kontrolu solventnosti a finanèních tokù, investièní strategii, cílený
marketing, odhalovaní pojistných podvodù apod.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N6202 Hospodáøská politika
a správa
6202T070 Ekonomika veøejného
sektoru

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
2 roky, Ing.
100/60 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

160/93
120/60

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Navazující magisterský obor Ekonomika veøejného sektoru je pojat tak, aby
absolventi byli schopni se uplatnit jako multidisciplinárnì pøipravení odborníci
ve státní správì a samosprávì, v privátním sektoru nebo v poradenských
strukturách. Tomu odpovídá obsahová struktura studijního oboru. Zaøazené
pøedmìty tvoøí tøi základní moduly: management veøejné správy, ekonomika
veøejného sektoru a ekonomika soukromého (pøevánì trního) sektoru.
V rámci povinnì volitelných a volitelných pøedmìtù si posluchaè s ohledem
na své zájmy a pøedpokládané uplatnìní mùe rozšiøovat své vìdomosti jak
v oblasti správní, tak v otázkách ekonomiky a managementu, v informatice
a kvantitativních metodách.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N6202 Hospodáøská politika
a správa
6202T040 Regionální rozvoj

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní
2 roky, Ing.
40 (P)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

58
40

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Magisterský navazující studijní obor Regionální rozvoj ve studijním programu
Hospodáøská politika a správa nabízí kromì teoretického základu ekonomického vìdìní i potøebné znalosti aplikovaných ekonomických disciplín, znalosti z oblasti strategického plánování (tvorby a implementace strategií v oblasti
veøejné správy a samosprávy) a z oblasti teorie i praxe prostorového resp.
územního plánování jako jednoho ze základních nástrojù implementace environmentálního pøístupu k problematice regionálního rozvoje. Dùraz je kladen
na vìdomosti, resp. dovednosti, v oblasti samotné tvorby a implementace nástrojù regionálního rozvoje resp. regionální politiky. Potøebné znalosti metod
a nástrojù profilují absolventa výraznì pro výkon pracovní pozice v oblasti
tvorby a implementace nástrojù regionálního rozvoje, a to jak z pozice veøejné správy a samosprávy, tak i v oblasti poradenství. Získané znalosti a dovednosti umoní absolventovi tvùrèí pøístup pøi øešení problémù
v regionálním rozvoji a regionální politice a dalších oblastech národního
hospodáøství a jsou pøedpokladem pro jeho profesní o odborný rùst.
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Fakulta ekonomicko-správní
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

N6208 Ekonomika a management
6208T009 Ekonomika
a management podniku

Poèet pøijímaných 2010/2011:

prezenèní i kombinovaná
2 roky, Ing.
120/80 (P/K)

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

198/160
120/80

Charakteristika oboru, profil a uplatnìní absolventa:
Cílem navazujícího magisterského oboru Ekonomika a management podniku
je poskytnout absolventùm potøebný základ ekonomických znalostí a manaerských vìdomostí a dovedností pro výkon odbornì nároèných ekonomických a manaerských vrcholových pozic v podnicích.
Studijní obor má za cíl pøipravit odborníky jak na místa vedoucích podnikových ekonomù s potøebnou znalostí managementu, tak i manaerù s nezbytou znalostí ekonomických procesù. Absolvent je pøipraven pro odbornì nároèné èinnosti v oblasti finanèního a manaerského úèetnictví, finanèních
analýz, restrukturalizace podniku, finanèní kontroly, auditu, daní, poradenství, marketingu, obchodu, inovací, podnikání na tuzemských i zahranièních
trzích. Potencionálními zamìstnavateli jsou podnikatelské subjekty výrobního, obchodního i terciárního sektoru, rovnì i instituce a orgány veøejné
správy, také neziskové organizace veøejné i soukromé sféry.
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