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O studijním programu
 
Lídrem se prý člověk narodí, manažerem se musí stát. A během studia Managementu k tomu budete mít dobrou příležitost. Řízení
ostatních je sice náročná disciplína, kdo ji ale ovládne ještě během studia, získá už na začátku své kariéry náskok před ostatními. Jsou
to koneckonců úspěšní manažeři, kdo drží v rukou svět byznysu a svými rozhodnutími ho mění k lepšímu. Jak s novými znalostmi
naložíte vy? 
 
Při studiu poznáte různé techniky řízení, proniknete do sociologických a psychologických procesů a naučíte se je uplatňovat při
rozhodování. Budete mít přehled o tom, jak efektivně řídit velkou korporaci, ale i rodinnou firmu. A ještě, než se pustíte do světa za
dveřmi fakulty, dostanete příležitost vyzkoušet své dovednosti v praxi na zahraniční stáži.
 
Jaké předměty vás čekají?
● Management
● Manažerské dovednosti
● Metody a techniky v managementu
● Řízení lidských zdrojů
● Manažerská psychologie a sociologie
 
Profese
 

Junior controller
Koordinátor pracovní agentury
Vedoucí kanceláře
Manažer podniku
Personální specialista
Junior specialista pro analýzu dat
HR administrátor
Procesní specialista
Ekonom a manažer
Junior konzultant v oblasti projektového managementu
Asistent ředitele (generálního, ekonomického, provozního, personálního)

Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika  a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S03
Název specializace Management
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra managementu
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova manažerské metody a techniky, management, výrobní management, manažerské

funkce, řízení lidských zdrojů

https://www.ekf.vsb.cz/115/cs
https://profily.vsb.cz/BLE50
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Specialista reportingu
Personalista

 
Dovednosti
 

Znalosti ekonomiky a finančního řízení podniku
Schopnost hodnotit v HR managementu
Založení a řízení podniku a jeho diagnostika
Znalost problematiky malého a středního podnikání
Aplikace manažerských dovedností
Znalost právních předpisů v podnikání
Analytické dovednosti
Orientace v oblasti nepřímých daní
Hodnocení efektivnosti práce s lidskými zdroji
Znalost HR procesů
Znalost personální strategie a procesů
Orientace v oblasti finančního účetnictví
Znalost procesu řízení výroby a služeb
Znalost problematiky rodinného podnikání
Ekonomické analýzy hospodaření podniku
Znalost HR managementu
Orientace v oblasti přímých daní
Znalost personálních činností (orientace v HR managementu)
Tvorba personálních činností

 
Uplatnění absolventa
 
Studium specializace je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů v manažerských pozicích, v
ekonomických a personálních útvarech v podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, ve výrobních i nevýrobních odvětvích, ve
státní správě či jako zakladatelé a vlastníci podniku. Typickými pracovními pozicemi absolventa této specializace jsou HR
administrátor, personální specialista, koordinátor pracovní agentury, specialista reportingu, procesní specialista, junior specialista pro
analýzu dat, vedoucí oddělení, asistent ředitele, junior konzultant v oblasti projektového managementu či samostatný podnikatel.
 
Cíle studia
 
Cílem specializace Management je připravit kvalifikované odborníky se širokým ekonomickým přehledem, kteří budou schopni
vykonávat specializované práce v oblasti managementu, řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly na nižším a středním stupni
řízení. Studium je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů v manažerských pozicích, v ekonomických a
personálních útvarech v podnicích různé velikosti, vlastnické či právní formy, ve výrobních i nevýrobních odvětvích, ve státní správě či
jako zakladatelé a vlastníci podniku.
 
Odborné znalosti absolventa
 
Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech:
- manažerských metod a technik,
- manažerských dovedností,
- řízení lidských zdrojů,
- manažerské psychologie a sociologie,
- ekonomiky podniku,
- managementu výroby a služeb,
- managementu rodinného podniku,
- živnostenského, obchodního, pracovního, sociálního práva a ekonomické



-
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  kriminality.
 
Odborné dovednosti absolventa
 
- porozumění systematickým a analytickým metodám a technikám používaným v
  jednotlivých oblastech managementu,
- aplikace manažerských dovedností,
- provádění personálních činností s využitím metod a technik personální
  práce,
- hodnocení efektivnosti metod, technik a procesů řízení lidských zdrojů,
- porozumění psychologickým a sociologickým poznatkům, přístupům a metodám
  využívaným v managementu i personálním řízení,
- orientace v ekonomice a finančním řízení aktivit podniku,
- provádění standardní ekonomické analýzy hospodaření podniku,
- porozumění účetnictví a účetnímu výkaznictví a související daňové
  problematice,
- aplikace a hodnocení procesu řízení výroby a služeb v oblasti struktury
  výroby, jejího organizování a plánování, standardizace a lidských zdrojů,
- praktická aplikace založení podniku a jeho řízení se zaměřením na
  problematiku rodinného podnikání,
- orientace v právních institutech, předpisech v oblasti podnikání.
 
Obecné způsobilosti absolventa
 
Odborná způsobilost absolventa specializace Management zahrnuje schopnost vykonávat specializované práce v oblasti
managementu, řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly na nižším a středním stupni řízení. Jedná se především o znalosti a
dovednosti v oblasti administrace HR, v personalistice, v oblasti analýzy dat, projektového managementu, a také v podnikání.
Absolvent má výborné schopnosti celkového úsudku o problému, a také výbornou schopnost ústní komunikace nebo komunikace
formou prezentací. Absolventi jsou schopni srozumitelně a přesvědčivě sdělovat a prezentovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní
odborné názory v alespoň jednom cizím jazyce. Absolvent je velmi dobře připraven pro další vzdělávání v navazujícím magisterském
studiu.
 
Studijní plány
 

forma prezenční (cs)

forma kombinovaná (cs)

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25384&locale=cs
https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=25389&locale=cs

