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PROFIL ABSOLVENTA
BC. EKONOMIKA A MANAGEMENT

Odborné znalosti absolventa oboru
 

• charakterizovat základní ekonomické kategorie a principy z pohledů současné mikroekonomické a
makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické problémy,
• definovat základní koncepty lineární algebry a matematické analýzy,
• charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické a pravděpodobnostní metody, tak i základní
metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat,
• vysvětlit stavení prvky tržní ekonomiky a jejich vzájemné vazby,
• charakterizovat základní výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích
jejich životního cyklu,
• popsat legislativní rámec fungování ekonomických subjektů včetně rámce daňového a vazby na systém
sociálního a zdravotního pojištění,
• popsat způsoby účetního zachycení ekonomických dat podnikatelských subjektů,
• vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách,
• identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení,
• vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou
odpovědnost rozhodovacích subjektů,
• vysvětlit využití informačních technologií při řešení ekonomicko-manažerských problémů.
 

Odborné dovednosti absolventa oboru
 

• vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace a aplikovat je v řídících a
rozhodovacích procesech organizace,
• aplikovat základní výzkumné metody při řešení praktických a teoretických ekonomicko-manažerských problém,
• samostatně se orientovat v oblasti tržní ekonomiky, ekonomiky podniku a jeho řízení,
• sestavit a prezentovat podnikatelský plán,
• sestavit, implementovat a vyhodnotit marketingové, finanční, personální a logistické plány podniku,
• provést základní finanční analýzu ekonomického subjektu, včetně analýzy finanční výkonnosti, finanční situace a
schopnosti podniku produkovat a alokovat finanční prostředky,
• orientovat se v právní problematice v oblasti podnikání,
• využívat vhodné IT podpory k elektronické podpoře ekonomicko-manažerských činností podniku/instituce.
 

Obecné způsobilosti absolventa oboru
 

• samostatně a odpovědně se v základních procesech organizací a aplikovat společensky odpovědný přístup do
jejich řízení
spolupracovat s ostatními členy týmu, koordinovat činnost týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky,
• využívat teoretické poznatky oboru k získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí sebe i
ostatních členů týmu,
• efektivně komunikovat s okolím a aktivně prezentovat vlastní odborné názory,
• používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti v alespoň jednom cizím jazyce a
působit tak v odborných ekonomicko-manažerských pozicích v mezinárodním prostředí,
• rozvíjet své znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení,
samostatným studiem odborné literatury i internetové podpory a v rámci dalšího vzdělávání v navazujících
magisterských programech a v programech celoživotního vzdělávání
 


