Profil absolventa
Absolvent bakalá ského studijního programu Ekonomika a management
Všeobecné v domosti, dovednosti a postoje
Absolvent ovládá techniky prezentace své osoby i svých v domostí, chápe význam kultury
osobního projevu pro spole enské a pracovní uplatn ní. Má schopnost kultivovan se
vyjad ovat formou mluveného i psaného projevu. Absolvent disponuje správnými
vyjad ovacími návyky, ovládá zp soby ú inné argumentace. Umí získávat a podávat
pot ebné informace, je schopen vyjad ovat se o b žných v cech i o odborné problematice
výstižn a logicky. Dokáže prezentovat výsledky své práce s využitím všech výrazových
prost edk .
Absolvent je schopen plynule komunikovat slovem i písmem v n meckém nebo anglickém
jazyce, na st ední úrovni zvládá i další z výše uvedených jazyk . Hlavní z vyu ovaných
cizích jazyk ovládá po odborné stránce v etn odborné terminologie a frazeologie. Umí
využívat cizích jazyk nejen jako prost edk b žné komunikace, ale p edevším pro výkon
svého povolání i pot eby dalšího vzd lávání. Absolvent te bez potíží odborné ekonomické
texty, je schopen porozum t p ednášce v cizím jazyce a diskutovat na odborná ekonomická
témata.
Absolvent má matematické v domosti a dovednosti pot ebné k úsp šnému ešení
praktických problém v odborných p edm tech, v ekonomické a pr myslové praxi
i v osobním život . Ke všem problém m p istupuje metodicky správn , umí je analyzovat
a extrahovat z nich jejich podstatné znaky. K jejich ešení používá vhodné matematickostatistické poznatky a postupy. Na základ svých znalostí je schopen odhadnout výsledky,
ov it jejich pravdivost a vyvodit záv ry. Absolvent je schopen exaktn myslet, analyzovat
a syntetizovat problémy a používat své teoretické poznatky z matematiky a statistiky
pro ov ení logické správnosti svých analýz, syntéz a záv . Jako prost edk komunikace
vhodn používá matematických a statistických symbol , stejn jako graf , diagram , tabulek
a ostatních prost edk pro znázorn ní a vy ešení problém .
Klí ové dovednosti
Absolvent využívá v jednání sociáln psychologických, sociologických a etických poznatk .
Chová se v souladu se základními etickými normami a principy mezilidských vztah .
Spolehliv se orientuje v praktických problémech profesních, stejn tak i mimopracovních. Je
schopen tyto problémy ešit a vyvozovat z nich logické záv ry pro sebe i své okolí za využití
metod a postup získaných b hem studia. Asertivn prosazuje své názory, p esv
iv
argumentuje, na základ logických protiargument je schopen akceptovat názory ostatních.
Absolvent využívá svých poznatk o informa ních technologiích, orientuje se v základních
aspektech možností jejich využití v praxi, je si v dom významu informa ních proces ,
aktivn sleduje vývoj v této oblasti a nov získané poznatky je schopen rychle aplikovat
v praxi. Výpo etní techniku a její softwarové vybavení používá jako nástroj k podstatnému
zefektivn ní ešení úkol .
Absolvent ovládá schopnost u it se, aktivn pracuje na zp sobech získávání informací, jejich
analýze a vyvozování záv . Praxí získané poznatky, dovednosti a zkušenosti dokáže
s nar stající efektivností ve spojení s teoretickými poznatky uplat ovat v praxi. Absolvent
chápe zásady týmové práce, je schopen v týmu kvalitn pracovat i tým samostatn ídit,
dokáže ešit problémy pracovních skupin a tým , koordinovat jejich innost s využitím
znalosti skupinové dynamiky a metod práce se skupinou. Zná zásady efektivního stylu práce
i zásady zdravé duševní hygieny a psychologie práce, zvládá konfliktní situace.

Odborné v domosti, dovednosti a postoje
Absolvent má teoretické znalosti a praktické dovednosti získané zejména v t chto odborných
ekonomických disciplínách: makroekonomie a mikroekonomie, nauka o podniku, ú etnictví,
marketing, management, personální management, finance, finan ní ízení podniku, statistika
pro ekonomy, hospodá ská politika, sv tová ekonomika, ekonomické teorie, dan a da ová
praxe.
Absolvent si osvojil makro a mikroekonomické pojmy, chápe vypovídací schopnost
ekonomických ukazatel , využívá r zné p ístupy k ešení makroekonomických problém .
Dokáže aplikovat st žejní ekonomické teorie, zná fungování tržního mechanismu a orientuje
se v oblasti nejd ležit jších faktor , které trh ovliv ují.
Absolvent má p ehled o možných zp sobech chování ekonomických subjekt za r zných
ekonomických podmínek. Absolvent má p ehled o významu a náplni jednotlivých
vnitropodnikových inností, o materiálových, informa ních a finan ních tocích uvnit podniku,
o vztahu podniku k makro a mikrookolí, o zp sobech hodnocení výsledk innosti podniku.
Chápe podstatu podnikání spolu s principy fungování tržní ekonomiky, dokáže t chto
znalostí využít p i vytvá ení podnikatelského zám ru i p i volb právní formy podnikání.
Absolvent chápe význam ú etnictví jako zdroj exaktních informací v podnikatelské praxi
pro zpracování finan ních analýz a plán . Orientuje se ve finan ním i manažerském
etnictví, pracuje s ú etními systémy, získané a zpracované ú etní doklady dokáže
zaznamenat v ú etních knihách. Na základ znalostí kolob hu hospodá ských prost edk a
etních zásad podvojného i jednoduchého ú etnictví umí extrahovat informace pro analýzy
náklad a výnos , p íjm a výdaj , jakož i pohyb v investi ním a ob žném majetku firmy
a ve zdrojích jeho krytí.
Absolvent ovládá základní normy pracovního, obchodního a ob anského práva, da ové
zákony, živnostenský zákon a další ekonomické zákony. Má i základní v domosti z práva
správního a trestního a práva mezinárodního, zvlášt pak práva evropského. Tyto legislativní
normy a p edpisy využívá p i ešení profesních problém i problém v osobním život .
Absolvent rozumí marketingovým innostem ve firm , chápe význam marketingového
plánování a marketingových strategií. Využívá jednotlivé marketingové koncepce k analýze
konkuren ního prost edí, volb vhodného produktu a stanovení jeho cenové pozice
v p íslušném segmentu. Umí analyzovat aktuální pozici daného výrobku na trhu
a p edpokládat stimuly vedoucí k jejímu zlepšení.
Absolvent chápe roli firemního managementu v procesu ízení, zná obsah manažerských
inností a vybrané techniky dokáže aplikovat v praxi. Ovládá principy podnikové personální
politiky a jednotlivé personální innosti. Absolvent je seznámen s problematikou kolektivního
vyjednávání, jeho subjekty, p edm tem a cílem.
Absolvent uživatelsky zvládá práci s personálním po íta em jako pracovním nástrojem,
ovládá moderní informa ní technologie, které jsou b žným standardem ve firm ŠkodaAuto.
Je seznámen s b žným hardwarovým vybavením, pracuje s nejnov jšími softwarovými
produkty, nap . Windows, Word, Excel, Power Point. Absolvent umí pracovat v síti Internet
i v lokální síti firmy ŠkodaAuto - Intranet, je schopen používat PC jako nástroj komunikace
a zpracování informací. Absolvent je seznámen s metodami sb ru, analýzy a vyhodnocování
dat vedoucích k odhalování ekonomických zákonitostí a souvislostí. Dokáže prakticky
aplikovat a správn interpretovat statistické výstupy a formuluje vlastní záv ry.
Absolvent je schopen orientovat se v základních aspektech oblasti výroby, zejména
v problematice konstruk ních a technologických ešení výrobku, zvlášt v souvislosti

s nákladovou problematikou (kalkulace, výrobní náklady). Absolvent ovládá teoretické
základy innosti motorových vozidel a jejich hlavních ústrojí. Vyzná se v logistických
systémech, umí zvolit ekonomicky nejvýhodn jší variantu z t chto systém .
Absolvent vykonal odbornou praxi v rozsahu jednoho semestru na základ praktikantské
smlouvy, p evážn ve firm ŠkodaAuto. Získal tak cenné praktické zkušenosti, dovednosti
a poznatky, které mu umož ují lépe a rychleji se orientovat v podnikové praxi a výrazn
zkracují dobu pot ebnou na zapracování absolventa. Na základ poznatk a kontakt
získaných p i praktikantském pobytu vypracoval bakalá skou práci s ešením konkrétních
problém podnikové praxe.
Absolvent bakalá ského studijního programu Ekonomika a management, obor
Podniková ekonomika a management provozu navíc:
Zná základy vnit ní stavby pevných látek s jejich typickými vlastnostmi, materiály používané
v technické praxi. Zvládá problematiku tvorby technické dokumentace, je seznámen
s nejd ležit jšími normalizovanými konstruk ními prvky, sou ástmi a jejich vyjád ením
v technických dokumentech. Absolvent oboru pracuje s CAD systémy r zné úrovn a zvládá
základy použití jednotlivých CAD produkt v procesu p ípravy výroby a její samotné
realizace. Využívá metodiku organizování a ízení výroby, v etn ízení výroby po íta em,
s cílem kvalitn a hospodárn realizovat výrobní program podniku. Absolvent ovládá
zp soby m ení kvality, chápe význam kvality pro úsp ch výrobku na trhu a zná nákladové
souvislosti v procesu zajiš ování kvality.
Absolvent bakalá ského studijního programu Ekonomika a management, obor
Podniková ekonomika a management obchodu navíc:
Umí stanovit strategii a taktiku obchodní firmy na základ znalosti sou asného obchodu
i technologií obchodního provozu, ovládá základní principy ízení obchodního podniku.
Absolvent využívá nástroj marketingové komunikace, pochopil význam marketingové
komunikace pro podnik. Dokáže analyzovat specifické formy prodeje a adit je
do instrumentária jednotlivých prodejních variant obchodních firem.
Zná nejnov jší trendy vývoje a produkty v oblasti bankovnictví a pojiš ovnictví, používá
metod a výpo
finan ní a pojistné matematiky. Absolvent dokáže vést obchodní
korespondenci v mate ském i cizím jazyce, osvojil si zásady formulace písemností
v pracovním styku. Je schopen vést jednání na svém pracovišti i s obchodními partnery,
úsp šn reprezentuje firmu.
Absolvent bakalá ského studijního programu Ekonomika a management, obor
Podniková ekonomika a finan ní management navíc:
Umí pochopit, definovat, analyzovat a predikovat základní finan ní vztahy uvnit v podniku
a jeho okolí. Tento cíl je v obecné rovin napl ován p edm ty spole ného základu (zejména
etnictví, finan ní ízení podniku, dan a da ová praxe, mikroekonomie a makroekonomie),
detailn ji pak oborovými p edm ty management obchodu, bankovnictví a pojiš ovnictví,
finance a finan ní modelování.
Zvládá podrobn a komplexn ešit otázky da ových odvod podniku do ve ejných rozpo
etn d ležité problematiky da ové optimalizace.
Možnosti uplatn ní absolvent
Absolventi studijního programu Ekonomika a management se mohou uplatnit v podnicích
všech právních forem, zejména jako: odborníci na místech nižšího a st edního

managementu, ve funkcích specialist , koordinátor , supervizor a asistent managementu
v oblasti výroby, nákupu a odbytu, marketingu, controllingu a financování, logistiky,
informa ních systém a personalistiky, samostatní pracovníci státního sektoru, podnikatelé,
osoby samostatn výd le
inné.
Absolventi oboru Podniková ekonomika a management provozu naleznou uplatn ní
edevším ve funkcích ídících pracovník provoz a dílen.
Absolventi oboru Podniková ekonomika a management obchodu se uplatní zejména
jako deale i a specialisté ve sfé e obchodu, obchodní zástupci firem, špi koví pracovníci
v útvarech ekonomického ízení podnik , hospodá ských a nákladových st edisek
pr myslových podnik .
Absolventi oboru Podniková ekonomika a finan ní management jsou profilováni
pro výkon odborn a manažersky náro ných pozic v oblasti finan
-manažerské (treasury)
i finan
-kontrolní (controlling). Krom podnikatelských subjekt naleznou absolventi
uplatn ní i jako pracovníci finan ních institucí (banky, pojiš ovny), na kapitálovém trhu i
ve státní správ .

