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Podniková ekonomika a management

Akademický rok: 2023/2024

Studijní program: Podniková ekonomika a management

Garantující katedra: Katedra podnikového hospodářství

Forma studia: kombinované bakalářské

Plán studia: jednooborový

• charakteristika programu a uplatnění absolventů

• studijní povinnosti

• státní závěrečné zkoušky

Povinně volitelné předměty

Student si z povinně volitelných předmětů volí předměty v celkové hodnotě nejméně 6 kreditů.

Studium jazyků

Jazyk I – Student si volí pouze jeden jazyk.

Volitelné předměty

Studenti si zapisují jako volitelné předměty (kredity C) libovolné předměty ze všech programůnebo

z přehledu volitelných předmětů, a to do požadovaného minimálního počtu 180 kreditů.

Své splněné předměty si student ověří pomocí kontrolních šablon v IS MU (Student – Kontrola prů-

chodu studiem). A získané kredity v aplikaci Student – Známky za celé studium, získané kredity a

stud. průměr.

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/23111-podnikova-ekonomika-a-management
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zakladni-studijni-povinnosti
https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-podnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph
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1. ročník

1. semestr (podzimní)

2. semestr (jarní)

2. ročník

3. semestr (podzimní)

4. semestr (jarní)

3. ročník

5. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKH_BAS1
Bakalářský seminář 1 (KPH) z 5 kr. 8 hodin přímé výuky+indivi-

duální konzultace: dle pokynů

vedoucího závěrečné práce

Částek, Klapalová, Ondráček, Procházka, Suchánek, Šafrová Drášilová, Škapa

Prerekvizity: BKH_TEBP

BKH_MAN1
Management (KPH) zk 8 kr. 12 hodin

Pirožek, Kuchynková, Šafrová Drášilová, Procházka, Klapalová, Smutný

Prerekvizity: ((! BKH_ZMAN )&&(! NOWANY ( BKH_ZMAN ))&&(! semestr ( 1

)))||((! BKH_ZMAN )&&(! NOWANY ( BKH_ZMAN )))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

BKH_MAUC
Manažerské účetnictví (KPH) zk 8 kr. 12 hodin

Šiška

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

BKJ_JAJ1
Jazyk 1 Angličtina (CJV) zk 16 kr.

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Phillips, Pojslová, Punčochářová, Putnová,

Stejskalová, Václavík

Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 nebo

KJAZ. Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia,

nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKH_BAS1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKH_MAN1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKH_MAUC
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKJ_JAJ1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
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BKJ_JFJ1
Jazyk 1 Francouzština (CJV) zk 16 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ a BKJ_JAZ1.

Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději

však do termínu státní závěrečné zkoušky.

BKJ_JNJ1
Jazyk 1 Němčina (CJV) zk 16 kr.

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: (! BKJ_JAZ1 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKJ_JAZ1 a KJAZ.

Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději

však do termínu státní závěrečné zkoušky.

BKJ_JSJ1
Jazyk 1 Španělština (CJV) zk 16 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová

6. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

BKH_BAS2
Bakalářský seminář 2 (KPH) z 5 kr.

Klapalová

Prerekvizity: BKH_BAS1 && forma ( K )

BKR_PIPE
Politiky, instituce a právo EU

(KRES)

zk 4 kr. 12 hodin

Žítek, Sehnálek, Klímová, Tóthová

Prerekvizity: ! BKR_EUAP

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PREUAE a nebo

PPEPEI a nebo BPR_EUAP.

Předměty celofakultního základu

Student si vybírá předměty v celkovém součtu za 6 kreditů.

podzimní semestr

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BKE_ZAEK
Základy ekonometrie (KEk) zk 8 kr. 12 hodin

Němec

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKJ_JFJ1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKJ_JNJ1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/BKJ_JSJ1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKH_BAS2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKR_PIPE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561018
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKE_ZAEK
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
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BKV_VEF1
Veřejné finance 1 (KVE) zk 8 kr. 12 hodin

Jahoda, Dvořáková, Bakoš

Prerekvizity: ( BKE_MAE1 )

Poznámka: Zapisují si studenti, kteří mají splněno BKE_MAE1.

jarní semestr

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

BKF_FIRI
Finanční řízení (KFin) zk 6 kr. 12 hodin

Lyócsa, Sponerová, Vágnerová Linnertová

Prerekvizity: forma ( K )

Legenda

Povinné předměty

Povinné předměty v rámci vybraného bloku

Povinně volitelné předměty

Povinná volba jazyka

Tento předmět bývá vyučován v místnosti vybavené pro internetové přenosy

přednášek skrze systém Studium online.

U tohoto předmětu vyučující povoluje archivaci záznamu přednášky pro pozdější

zhlédnutí v systému Studium online.

Předměty státní závěrečné zkoušky

• Odborná rozprava

• Obhajoba závěrečné bakalářské práce (součástí je práce)

Datum a čas vygenerování dokumentu: 14. května 2023 v 18:19

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKV_VEF1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561013
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/BKF_FIRI
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561017

