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Ekonomický rozvoj
 
Vygenerováno: 24. 5. 2023
 

 
O studijním programu
 
Chcete si na ekonomické poměry jen stěžovat, nebo raději vystoupíte z davu a budete je zlepšovat? Abyste uměli pomoci své firmě,
regionu nebo zemi, musíte chápat, jak fungují a co a jak je třeba změnit. A právě to se díky studiu Ekonomického rozvoje naučíte.
 
V rámci přednášek a cvičení společně proniknete do spletitých vztahů ekonomiky. Začnete se lépe orientovat ve fungování a řízení
firem i veřejného sektoru a naučíte se, jak aktivně analyzovat a řešit ekonomické problémy. Své znalosti si navíc můžete rozšířit na
odborné praxi nebo studijní stáži na některé z prestižních zahraničních univerzit. Kromě odbornosti vám pak pomůžeme také s
rozvojem měkkých dovedností, ať už jde o komunikaci, výkonnost nebo proaktivní přístup — i díky nim totiž získáte na pracovním trhu
značnou výhodu.
 
Jaké předměty vás čekají?
• Lokalizace a regionální rozvoj
• Mezinárodní obchod
• Trh práce a řízení lidských zdrojů
• Projektový management
• Ekonomie a hospodářská politika
 
Profese
 

Manažer na středním stupni řízení
Projektový manažer
Ekonom práce
Specialista v oblasti regionálního rozvoje
Finanční analytik
Personalista
Referent v útvarech státní správy a samosprávy
Podnikový ekonom

 
Dovednosti
 

Znalost zákona o zaměstnanosti

Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Aplikovaná ekonomie
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Ekonomický rozvoj
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra ekonomie
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika, Ekonomické obory
Klíčová slova Ekonomie, Zaměstnanost, Hospodářská politika, Management, Regionální rozvoj

https://www.ekf.vsb.cz/114/cs
https://profily.vsb.cz/GOT40
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Tvorba strategické analýzy a plánů
Znalosti fungování hospodářské politiky, veřejné správy a samosprávy
Znalost statistického SW
Analýza a modelování procesů
Znalosti daňové politiky a dotací
Znalost fungování EU
Tvorba pokročilých kvantitativních a kvalitativních analýz
Příprava a realizace mezinárodních projektů
Analytické dovednosti
Znalost a analýza tržního prostředí

 
Uplatnění absolventa
 
Studijní specializace Ekonomický rozvoj poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti ekonomie, praktické hospodářské politiky a jeho uplatnění
ve firemní i veřejné sféře. Díky vzdělání v této studijní specializaci získávají absolventi širokou uplatnitelnost na regionálním, národním
i globálním trhu práce zejména v profesích:
• referent v institucích státní správy a samosprávy,
• specialista v oblasti regionálního rozvoje,
• specialista služeb zaměstnanosti,
• ekonom práce,
• personalista,
• bankovní ekonom,
• finanční analytik,
• projektový manažer.
 
Cíle studia
 
• Příprava odborníků schopných samostatně řešit praktické hospodářské problémy s využitím teoretických znalostí a jejich aplikaci
pomocí analytického aparátu.
• Příprava absolventů, kteří umí vhodně zvolit a aplikovat nástroje hospodářské politiky vedoucí k dosažení zamýšlených hospodářsko-
politických cílů a změn.
• Důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů na konkurenčním trhu práce a to jak národním, tak také globálním.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Ekonomický rozvoj prokazují po absolvování nad rámec znalostí studijního programu Aplikovaná
ekonomie navíc hlubší znalosti:
• ekonomického růstu;
• hospodářských politik, zejména fiskální a monetární politiky;
• bankovnictví a financí;
• trhu práce a řízení lidských zdrojů;
• rozvoje firmy;
• metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu (analýzy).
 
Odborné dovednosti absolventa
 
Absolvent studijní specializace Ekonomický rozvoj je nad rámec standardních dovedností, získaných ve společném základu studijního
programu Aplikovaná ekonomie, schopen:
• komentovat a interpretovat současný i minulý ekonomický vývoj v pojetí moderních ekonomických přístupů, a to s využitím
vhodných kvantitativních nástrojů a technik;
• analyticky identifikovat zřejmé i skryté souvislosti a vazby ekonomických dopadů hospodářsko-politických rozhodnutí;
• formulovat myšlenky v písemné i ústní podobě na velmi dobré úrovni, je schopen prezentovat, diskutovat a obhájit své názory na



-

veřejnosti.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Absolventi studijní specializace Ekonomický rozvoj jsou schopni, v souladu s obecnými způsobilostmi získanými ve společném základu
studijního programu Aplikovaná ekonomie:
• samostatně a odpovědně se rozhodovat i v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání;
• používat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce;
• dle rámcového zadání a přidělených zdrojů koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky;
• do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru;
• srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich
řešení;
• srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu;
• samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti především na základě praktické zkušenosti a jejího
vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25366&locale=cs

