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Aplikovaná ekonomická studia 
dvouoborové bakalářské studium 

 
Katedra aplikované ekonomie FF UP 

 
Název studijního programu: Ekonomika a management 
Název studijního oboru: Aplikovaná ekonomická studia 
Typ studia: dvouoborové, bakalářské, prezenční 
Standardní doby studia: 3 roky 
Akademický titul: bakalář (Bc.) 
V kombinaci s: bez omezení (pokud u druhého oboru není stanoveno jinak) 
 
Studium garantuje: Doc. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 
 
 
Charakteristika oboru: 
 
Studijní obor připravuje absolventy na úspěšný vstup na současný dynamický trh práce a na trvalou 
schopnost profesního uplatnění. Hlavní oblastí uplatnění absolventů je zisková sféra (výrobní i 
nevýrobní podniky). Tím, že Aplikovaná ekonomická studia bude posluchač kombinovat s libovolným 
dalším dvouoborovým studiem na FF UP (resp. UP), bude vybaven širokým profesním základem 
přesahujícím jednotlivé profese. 
 
Cíle oboru: 
 
Cílem oboru Aplikovaná ekonomická studia je připravit odborníky s bakalářským stupněm vzdělání, 
jejichž odborný profil odpovídá jak aktuálním požadavkům zaměstnavatelů, což je zajištěno 
spoluprací se zaměstnavateli, tak také profesním předpokladům absolventů podle soustavy 
národních povolání. 
 
Dílčím cílem je připravit absolventa na trvalou pracovní uplatnitelnost s ohledem na probíhající 
společenské, ekonomické a technologické změny. 
 
Profil a uplatnění absolventa: 
 
Absolvent je orientován v ekonomické teorii, má znalosti z podnikové ekonomiky a podnikových 
financí. Má potřebné právní znalosti a je orientován v mezinárodní ekonomické integraci. Rozumí 
fungování bankovního systému a dokáže využívat jeho nástroje. Zná oblasti a metody manažerské 
činnosti. Chápe podstatu a význam marketingu a uplatňuje jeho nástroje. Zvládá metody řízení 
lidských zdrojů. 
 
Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce, dokáže sledovat odbornou literaturu a umí 
interpretovat a aplikovat publikované výsledky výzkumů v oboru. Tyto schopnosti mu mj. umožňují 
sledovat aktuální vývoj na trhu práce a přizpůsobovat se mu zejména díky získané schopnosti 
celoživotního učení. 
 
Podle soustavy národních povolání je absolvent oboru uplatnitelný např. na pozicích 
- Ekonom práce 
- Finanční metodik 
- Personalista specialista 
- Manažer projektu 
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Uplatnění absolventů je zvláště perspektivní ve firmách zaměřených na činnost související s druhým 
oborem, který student absolvoval spolu s Aplikovanými ekonomickými studii. 
 
Absolvent je připraven na uplatnění jako osoba samostatně výdělečně činná, a to i s využitím 
globálního virtuálního trhu práce. 
 
Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Aplikovaná ekonomická studia, 
či v podobném oboru. 
 
Přijímací zkouška: 
 
Uchazeč o studium absolvuje test studijních předpokladů. Přijetí ke studiu se řídí §§ 48, 49 a 50 
zákona číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění. 
 
Podrobnější informace jsou k dispozici na webu FF UP:  
 
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/bc-
mgrprijimaci-rizeni/ 
 
Studijní plán: 
 
Viz dále uvedené schéma. Podrobné informace o studijním plánu a jednotlivých předmětech jsou 
dostupné na http://portal.upol.cz/wps/portal 
 
a dále vybírat/zadávat:  
Studium a výuka/Programy a obory/ 
FIF – hledaný rok – Prezenční – Bakalářský 
Humanitní studia 
Aplikovaná ekonomická studia 
 
 
Předměty státní závěrečné zkoušky: 
 
Ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie, podniková ekonomika) 
Management a marketing (management, marketing, řízení lidských zdrojů) 
Finance a bankovnictví 
 
Součástí SZZ je obhajoba bakalářské práce. Zkouška je ústní. 
  

http://portal.upol.cz/wps/portal
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Schéma studijního plánu 

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA 
 

Povinné předměty: 
 
KAE/MI Mikroekonomie 
KAE/MP Metodologie odborné práce 
KAE/MT Matematika 
KAE/UP1 Úvod do práva 1 
KAE/MA Makroekonomie 
KAE/PE Podniková ekonomika 
KAE/UP2 Úvod do práva 2 
KAE/DT Dějiny ekonomických teorií 
KAE/FI1 Finance 1 
KAE/HD Hospodářské dějiny 
KAE/MG1 Management 1 
KAE/MK1 Marketing 1 
KAE/FI2 Finance 2 
KAE/MG2 Management 2 
KAE/MK2 Marketing 2 
KAE/BA1 Bankovnictví 1 
KAE/LZ1 Řízení lidských zdrojů 1 
KAE/ZP1 Základy soukromého práva 1 
KAE/BA2 Bankovnictví 2 
KAE/LZ2 Řízení lidských zdrojů 2 
KAE/ZP2 Základy soukromého práva 2 
 
 
Seznam aktuálních povinně volitelných předmětů viz: 
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/studijni-plany-anbsppredmety/ 
 


