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Láká Vás některá z těchto pozic … 

▪ finanční manažer

▪ podnikatel

▪ účetní

▪ finanční a daňový 

poradce

▪ bankovní specialista

▪ investiční makléř

▪ pojišťovací makléř

▪ osobní bankéř

▪ bankovní a 

pojišťovací poradce

absolventka oboru

Tereza Gebauer

Tax Manager

Deloitte Advisory s.r.o.

▪ investiční poradce

▪ pracovník v controllingu

▪ pracovník finanční 

správy

▪ vedoucí finančních 

útvarů podniků

▪ specialista analýz 

finančních trhů

▪ finanční analytik v 

bankách a pojišťovnách

▪ risk manažer



… pak FINANCE jsou tou správnou volbou!

▪ Naučíte se řešit praktické finanční a ekonomické

problémy,

▪ naučíte se logicky myslet,

▪ budete schopni aplikovat získané znalosti,

▪ získáte výhodnější pozici ve výběrových řízeních,

▪ uplatnění naleznete v českých i zahraničních

firmách a finančních institucích,

▪ získáte komplexní finanční vzdělání

▪ a to vše i v anglickém jazyce.
absolvent oboru

Martin Melecký

Senior Financial Economist

Světová banka

Washington D.C. 



Budete se orientovat v oblastech … 

▪ firemních financí,

▪ řízení nákladů, kalkulací a cen,

▪ daní,

▪ bankovnictví,

▪ kapitálových trhů,

▪ pojišťovnictví,

▪ mezinárodních financí

▪ a řízení finančních rizik.
absolvent oboru

Pavel Štefek

Director, PricewaterhouseCoopers plc, 

Risk Assurance Services, Kanada



… protože Vás naučíme

▪ analyzovat finanční situaci firmy,

▪ optimalizovat úlohy finančního rozhodování,

▪ hodnotit investiční projekty,

▪ sestavovat kalkulace nákladů a cen,

▪ orientovat se v manažerském účetnictví,

▪ porozumět principům zdaňování, daním v ČR

a ve světě,

▪ investovat na peněžních a kapitálových trzích,

▪ oceňovat firmy, cenné papíry a finanční deriváty,

▪ vytvářet finanční modely,

▪ sestavovat a řídit portfolia finančních aktiv,

▪ řídit finanční rizika v bankách, pojišťovnách a velkých

nadnárodních korporacích.

absolvent oboru

Karel Tkáč

Program Director

Euler Hermes S.A., Belgie



Co dalšího Vás na FINANCÍCH čeká? 

▪ CFA - certifikovaný finanční analytik

▪ Mezinárodní investiční soutěž Global Investment

Research Challenge

▪ Studentská investiční soutěž STUDENTBROKER

▪ Soutěž FINdiplomka pořádaná Českou asociací

pro finanční řízení – CAFIN

▪ Soutěž o nejlepší závěrečnou práci ve Financích absolventka oboru

Anna Komárková

Senior Client Management 

Officer APG, Nizozemí



CFA  - certifikovaný finanční analytik 

▪ magisterský obor Finance je od roku 2017 zařazen

do CFA Institute University Affiliation Program,

▪ titul CFA je považován za zlatý standard ve světě

financí,

▪ znalosti k dosažení titulu CFA mají studenti možnost

získat v rámci magisterského studia Financí,

▪ držitelé titulu mají výhodu při hledání uplatnění

u nejlepších firem v ČR a zahraničí,

▪ fakulta může každoročně udělit až šesti studentům

stipendium na zkoušky CFA.

absolvent oboru

Zdeněk Utěšený

finanční ředitel

Miele technika s.r.o.



Global Investment Research Challenge

studenti oboru Finance EKF VŠB-TUO

Dalie Peterová         Kateřina Korbélyiová Eva Kotasová

Lenka Kovalčíková           Roman Kolář 

vítězové soutěže GIRC 2011

K nejvýznamnějším úspěchům 

studentů oboru v této soutěži 

patří 1. místo …

… v národním kole soutěže

a účast v mezinárodním kole

v Madridu včetně získání 

stipendia pro studium CFA -

certifikovaný finanční analytik.



STUDENTBROKER 

K nejvýznamnějším úspěchům studentů oboru 

v této soutěži patří 1. a 2. místo ...

Marka Kuchaře a Radka Hubeného 

v obchodování s akciemi   studenti oboru Finance EKF VŠB-TUO

Radek Hubený              Marek Kuchař 

ocenění studenti v podzimním kole soutěže v 

roce 2018

FINdiplomka

K nejvýznamnějším úspěchům studentů oboru 

v této soutěži patří 1. místo ...

Kláry Slezákové 

„Zhodnocení ekonomických činností v ČR dle odhadu

a analýzy hodnotových multiplikátorů“
studentka oboru Finance EKF VŠB-TUO

Klára Slezáková

vítězka soutěže FINdiplomka 2018



Soutěž o nejlepší diplomovou práci

▪ dlouholetá tradice – 22. ročník

▪ ocenění zajímavých a přínosných diplomových

prací

▪ kontakt podnikové sféry se studenty a kontakt

studentů s budoucími zaměstnavateli



▪ Jsou prestižní, dynamické a perspektivní,

▪ jsou prakticky orientované,

▪ mají dlouholetou tradici,

▪ svou komplexností a průřezovostí jsou jedinečné

v České republice (spojením podnikových financí

a problematiky finančních institucí),

▪ jsou srovnatelné s pojetím Financí v Evropě

a ve světě,

▪ jsou akreditovány v bakalářském, magisterském

a doktorském stupni studia,

▪ jsou jediné na EkF, které jsou vyučovány ve všech

stupních studia v českém i anglickém jazyce.

Proč Finance v Ostravě?

Dana Dluhošová

garant bakalářského 

programu Finance



▪ Senior Financial Economist, Světová banka, Washington

DC., USA. MELECKÝ Martin

▪ Program Director, Euler Hermes S.A., Belgie. TKÁČ Karel

▪ Director, PricewaterhouseCoopers plc, Risk Assurance

Services, Kanada. ŠTEFEK Pavel

▪ Obchodní ředitel, Allianz pojišťovna, a.s. HLADNÝ Petr

▪ Finanční ředitel, Miele technika s.r.o. UTĚŠENÝ Zdeněk

▪ Finanční ředitel, TONAK a.s. AUJEZDSKÝ Aleš

▪ Analytik, Cyrrus Corporate Finance, a.s. POTMĚŠIL Karel

▪ Regional Retail Manager, Raiffeisenbank, a.s. PŘÁDKA

Michal

▪ Ředitel odboru – Nepřímé daně, Ministerstvo financí, Praha.

FASORA Ondřej

Absolventi oboru Finance

absolvent oboru

Daniel Heinrich

finanční ředitel

EC Financial Services, a.s.



Absolventi oboru Finance

▪ Tax Manager, Deloitte Advisory s.r.o. GEBAUER Tereza

▪ Ředitel oddělení operačních rizik, KB, a.s. DOLEŽAL

Tomáš

▪ Vedoucí oddělení Finanční analýzy, Generální ředitelství

cel, Olomouc. DEMEL Walter

▪ Ředitel Regionálního korporátního centra, Česká

spořitelna, a.s., Zlín. JANDORA Tomáš

▪ Ředitel poradenských služeb, Advanced Risk

Management, s.r.o. HAVLICKÝ Jiří

▪ Analytik, Cyrrus Corporate Finance, a.s. POTMĚŠIL Karel

▪ Senior Client Management Officer, APG, Nizozemí.

KOMÁRKOVÁ Anna

▪ Ředitel, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SOKOLOVSKÝ Tomáš

absolvent oboru

Jiří Havlický

ředitel poradenských služeb

Advanced Risk Management, s.r.o.



Přidáte se k nám?



Vaše rozhodnutí dnes bude
utvářet Vaši budoucnost.

Těšíme se na Vás!

Členové katedry financí




