
 
 

Studijní plán magisterského studijního programu Ekonomika a správa 
 

Student absolvuje uvedené předměty v rámci studijního plánu konkrétní specializace studia 

magisterského studijního programu Ekonomika a správa. Skladba předmětů je tvořena předměty 

společného základu magisterského studijního programu Ekonomika a správa a předměty 

specializačními, které mají za cíl poskytnout studentům vědomosti, znalosti a kompetence v rámci 

zvolené specializace. 

 
1. ročník studia 

Předmět Semestr 

Předměty společného základu pro magisterský studijní program Ekonomika a správa 

Dějiny systémově-správního a ekonomického myšlení (Zk., 5kr.) Zimní semestr 

Management a správa (Zk., 5kr.) Zimní semestr 

Manažerská ekonomika (Zk., 6kr.) Zimní semestr 

Právo v oblasti hospodářské (Zk., 6kr.) Zimní semestr 

Daňové právo a ekonomika daní (Zk., 5kr.) Zimní semestr 

Veřejné politiky (Zk., 5kr.) Letní semestr 

Sociologie organizací (Zk., 4kr.) Letní semestr 

Kapitálové a finanční trhy (Zk., 6kr.) Letní semestr 

Cizí jazyk (Zp., 10kr.) Zimní a letní semestr 

Diplomový seminář (Zp., 4kr.) Zimní a letní semestr 

Předměty specializační pro specializaci Ekonomika a správa  

Praktikum strategického řízení (Zp., 4kr.) Letní semestr 

Praktikum řízení lidských zdrojů (Zp., 4kr.) Letní semestr 

Řízení podniků (Zp., 4kr.) Letní semestr 

Právo územní státní správy a samosprávy (Zp., 4kr.) Letní semestr 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ročník studia 

Předmět Semestr 

Předměty společného základu pro magisterský studijní program Ekonomika a správa 

Mezinárodní ekonomika (Zk., 6kr.) Zimní semestr 

Financování a tvorba projektů Evropské unie (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Aktuální problémy současného světa (Zp., 5kr.) Zimní semestr 

Prognózy ekonomických procesů a rozhodování podniků  

(Zk., 4kr.) 
Letní semestr 

Evropské právo v oblasti hospodářské (Zk., 5kr.) Letní semestr 

Diplomový seminář (Zp., 10kr.) Zimní a letní semestr 

Předměty specializační pro specializaci Ekonomika a správa  

Právo v oblasti bankovnictví (Zp., 4kr.) Zimní semestr 

Právo veřejných financí (Zp., 4kr.) Zimní semestr 

Podnikové finance (Zp., 4kr.) Zimní semestr 

Praktikum krizového řízení a řízení rizik (Zp., 4kr.) Zimní semestr 

Praktikum managementu kvality, změn a inovací (Zp., 4kr.) Zimní semestr 

Úpadkové právo (Zp., 4kr.) Letní semestr 

Profesní praxe (Zp., 10kr.) Zimní/letní semestr 

 

POZN.: Zk. – předmět je zakončen zkouškou; Zp. – předmět je zakončen zápočtem; xkr. – počet 

kreditů 


