
Pojetí a cíle: 

 

Cílem vzdělávacího programu je předat studentům množství odborných i všeobecných informací 

reflektujících nejen současný stav daného oboru vzdělání, ale i jeho nejnovější trendy. Dynamickým pojetím 

výuky chce vzdělávací program připravit absolventy pro flexibilní uplatnění na trhu práce jak u českých, tak i 

zahraničních firem a učinit vše potřebné pro to, aby absolventi byli konkurenceschopní i v rámci pracovního 

začlenění v zemích EU. Cíle a obsah vzdělávání jsou orientovány na činnosti absolventů při řízení 

samostatných podnikatelských aktivit. Vzdělávací program připravuje absolventy pro specifické odborné 

činnosti v oblasti řídící práce v oblasti obchodu a služeb, gastronomie a hotelnictví, cestovního ruchu a 

lázeňství. Usiluje o kompatibilitu vědomostí, dovedností a postojů absolventů tohoto studia s absolventy 

stejného oboru v ekonomicky vyspělých státech 

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy pro samostatné podnikání v obchodu a službách, 

gastronomii a hotelnictví, cestovním ruchu, případně lázeňství nebo na manažerské činnosti ve větších 

podnicích u jiných zaměstnavatelů. Základ proto tvoří příprava na obchodně podnikatelské činnosti a na 

podnikovou ekonomiku, které doplňují aktivity marketingové, dále základ tvoří činnosti v oblasti řídící práce 

v gastronomii, hotelnictví, cestovním ruchu i lázeňství včetně animace volného času 

Charakteristika vzdělávacího programu: 

 

Struktura vzdělávacího programu usiluje o integrativní spojení školy a života, teorie a praxe, o spojení 

dovedností, návyků a znalostí s poznatky teoretickými, o skloubení teoretické a činnostní stránky 

vzdělávacího procesu, o poskytnutí širšího a hlubšího všeobecného i odborného vzdělání. Studenti jsou 

vedeni k chápání osobního projevu a vystupování k čestnosti, odpovědnosti a spolehlivosti jako znaku 

celkové kultury a vzdělanosti člověka. 

 

V učebním plánu vzdělávacího programu Firemní management postupně ubývá podíl povinných modulů a 

učební plán je doplňován povinně volitelnými a volitelnými moduly, které otevírají širší prostor pro výstupní 

profilaci studentů. V rámci povinných modulů, které tvoří nosnou část vzdělávacího programu a jsou 

zařazeny od prvního studijního období, si studenti osvojí moduly rozvíjející jazykové vzdělávání a využívání 

všech forem informačních technologií.  

Další skupinu tvoří moduly, které dávají základy manažerské profilace v oblasti služeb, obchodu, 

gastronomii, cestovního ruchu  hotelnictví a lázeňství, např. Technika obsluhy a služeb, Technika cestovního 

ruchu, Metodologie lázeňské péče apod. 

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je odborná praxe, která probíhá na příslušných odborných 

pracovištích. 

Činnosti, pro které je absolvent připravován: 

 

Po získání absolutoria jsou absolventi vzdělávacího programu připraveni plánovat, vést a řídit vlastní firmu, 

obchod nebo zařízení služeb a to po programové, personální, provozní i ekonomické stránce, nebo se na 

těchto činnostech podílet. 

Možnosti uplatnění absolventa: 

 
Absolventi se uplatňují především jako samostatní podnikatelé nebo spolupracovníci soukromých podnikatelů 

včetně zahraničních firem na úrovni středního a vyššího managementu, nebo jako vedoucí pracovníci a 

specialisté vnitropodnikových útvarů. 

Absolventi jsou po celou dobu studia připravováni na podnikové činnosti s výraznou vazbou na podnikovou 

praxi, takže po absolvování jsou schopni se rychle adaptovat do příslušných funkcí ve službách gastronomii, 

cestovním ruchu nebo i lázeňství.  Praktické zaměření k podnikatelským aktivitám  vhodným výběrem praxe 

a absolventské práce umožní některým absolventům realizovat bezprostředně po ukončení studia své vlastní 

podnikatelské záměry. 

Modulové uspořádání vzdělávacího programu spolu s kreditním systémem umožňuje absolventům pokračovat 

ve vzdělávání na vysokých školách jak v České republice, tak v zemích Evropské unie, případně v zemích, 

které akceptují ECTS – Evropský systém přenosných kreditů. 

 


