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Aplikovaná ekonomická studia 
dvouoborové magisterské navazující studium 

 
Katedra aplikované ekonomie FF UP 

 
Název studijního programu: Ekonomika a management 
Název studijního oboru: Aplikovaná ekonomická studia 
Typ studia: dvouoborové, magisterské navazující, prezenční 
Standardní doby studia: 2 roky 
Akademický titul: magistr (Mgr.) 
V kombinaci s: bez omezení (pokud u druhého oboru není stanoveno jinak) 
 
Studium garantuje: Doc. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 
 
 
Charakteristika oboru: 
 
Dvouoborové navazující magisterské studium Aplikovaná ekonomická studia vychází ze soudobého 
stavu vědeckého poznání a vývoje ekonomiky a managementu. Je jedinečné díky kombinovatelnosti 
oborů pro dvouoborové studium na celé UP. Absolventi mají rozhled v široké ekonomické a 
manažerské problematice. Mají předpoklady pro samostatnou vědecko-analytickou práci i praktické 
zkušenosti a přenositelné kompetence typu „soft skills“ a „life skills“. Mají předpoklady zastávat 
pracovní pozice zřizované v aktuálním ekonomicko-společenském prostředí, stejně jako podílet se na 
přípravě a realizaci výzkumné činnosti. 
 
Cíle oboru: 
 
Cílem oboru Aplikovaná ekonomická studia je připravit odborníky s magisterským stupněm vzdělání, 
jejichž odborný profil odpovídá jak aktuálním požadavkům zaměstnavatelů, což je zajištěno 
spoluprací s regionálními zaměstnavateli a s Hospodářskou komorou, tak také profesním 
předpokladům absolventů, což je zajištěno modulárním charakterem studijního plánu. 
 
Studium navazujícího magisterského oboru Aplikovaná ekonomická studia je dvouoborové, jeho 
studium bude posluchač kombinovat s libovolným dalším oborem akreditovaným na UP jako 
dvouoborovým, a díky tomu bude absolvent vybaven širokým profesním základem a bude připraven 
flexibilně reagovat na ekonomicko-společenské změny. 
 
Profil a uplatnění absolventa: 
 
Absolventi budou disponovat sumou znalostí, která umožní rozhled v ekonomické problematice. 
Studenti v průběhu studia získají rovněž praktické zkušenosti (kreditované praxe) a kvalitní 
přenositelné klíčové kompetence a schopnosti typu „soft skills“ a „life skills“ díky metodám výuky 
zejména v seminářích. 
 
Absolvent oboru  
- rozumí kontextu aktuálního ekonomického, politického, společenského a technologického vývoje ve 
vzájemných souvislostech a reaguje na něj ve své pracovní činnosti 
- je orientován na mezinárodní úrovni, a to v oblasti ekonomické i manažerské, k čemuž je i jazykově 
vybaven 
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Bude nalézat uplatnění především v oblastech: 
- Řízení a zlepšování procesů 
- Ekonomika veřejného sektoru 
- Zvyšování odolnosti organizačních procesů vůči rizikům a ohrožujícím událostem 
- Samostatná podnikatelská činnost firmy se zaměstnanci 
 
Přijímací zkouška: 
 
UP – Ústní pohovor – otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a 
budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu 
budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce, resp. jiné odborné práce). Písemný projekt 
v rozsahu 3 stran předloží uchazeč přímo u zkoušky.  
 
V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF 
UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého 
bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu 
bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním 
oddělením příslušné VŠ). 
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 – Navazující 
Humanitní studia 
Aplikovaná ekonomická studia 
 
 
Předměty státní závěrečné zkoušky: 
 
Manažerské rozhodování 
Bezpečnost a rizika řízení 
Podnikání 
 
Součástí SZZ je obhajoba magisterské diplomové práce. Zkouška je ústní. 
  

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/bc-mgrprijimaci-rizeni/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/bc-mgrprijimaci-rizeni/
http://portal.upol.cz/wps/portal
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Schéma studijního plánu 

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA 
 

Povinné předměty: 
 
KAE/DA Daně 
KAE/RM1 Manažerské rozhodování 1 
KAE/RM2 Manažerské rozhodování 2 
KAE/VR Veřejná ekonomika 
KAE/DEP Dějiny podnikání 
KAE/MBR Management – bezpečnost a rizika 
KAE/PO Podnikání 
 
Dále si student volí ze specializovaných modulů: 
 
Manažerský modul 
Mezinárodní modul 
Ekonomické semináře 
Diplomový modul 
 
Seznam aktuálních povinně volitelných předmětů viz také: 
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/studijni-plany-anbsppredmety/ 
 


