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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 navazující magisterské

Plán studia: jednooborový

• charakteristika programu a uplatnění absolventů

• studijní povinnosti

• státní závěrečné zkoušky

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů nejméně tři předměty v celkové hodnotě

minimálně 14 kreditů.

Volně volitelné předměty

Studenti si zapisují jako volitelné předměty libovolné předměty ze všech programů do požadova-

ného minimálního počtu 120 kreditů. Doporučujeme volit si z aktuálních volitelných předmětů

ty předměty, které umožní rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností nad rámec povinných

a povinně volitelných předmětů v rámci vlastního zamýšleného odborného zaměření programu

Podniková ekonomika a management.

Studium jazyků

Jazyk II – Student si volí pouze jeden jazyk, který všakmusí být jinýnež ten, který absolvoval v celém

rozsahu v rámci Jazyka I.

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 120 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/navazujici-magisterske-studium/23059-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)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKE_MIE2
Mikroekonomie 2 (KEk) zk 4 kr. 20 hodin

Čapek, Krčál, Kvasnička, Čellárová, Kosíková, Menšík

Prerekvizity: (! MPE_MIE2 ) && (! MPE_AMI2 ) && (! NOWANY ( MPE_AMI2 ,

MPE_MIE2 ))

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

MKH_PIPM
Podniková informatika pro

manažery (KPH)

zk 4 kr. 12 hodin

Škapa

MKH_RLIZ
Řízení lidských zdrojů (KPH) zk 8 kr. 16 hodin

Lukášová, Ondráček, Procházka

MKH_SYRP
Systémy řízení podniku (KPH) zk 8 kr. 16 hodin

Škapa, Klapalová, Smutný, Mladenović, Žák

Poznámka: Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

MKH_MEOB
Mezinárodní obchod (KPH) zk 4 kr. 12 hodin

Kuchynková, Pirožek, Šafrová Drášilová

2. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKE_MAE2
Makroekonomie 2 (KEk) zk 4 kr. 20 hodin

Čapek, Tomeš, Žídek

Prerekvizity: (! MPE_AMA2 ) && (! MPE_MAE2 ) && (! NOWANY ( MPE_MAE2 ,

MPE_AMA2 )) && forma ( K )

MKH_AIMA
International Management

(KPH)

zk 4 kr. 8 hodin tutoriálu

Žáková Talpová, Částek, Pirožek, Šafrová Drášilová, Žák

Prerekvizity: ! MKH_MEMA && forma ( K )

MKH_FMAN
Finanční management (KPH) k 5 kr. 10 hodin

Suchánek, Záthurecký, Mikuš

Prerekvizity: forma ( K )

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKE_MIE2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_PIPM
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_RLIZ
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_SYRP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_MEOB
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKE_MAE2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561011
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_AIMA
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_FMAN
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
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MKH_MVPS
Marketingový výzkum -

případové studie (KPH)

zk 6 kr. 10 hodin

Částek, Šafrová Drášilová, Škapa

Prerekvizity: forma ( K )

MKH_PODN
Podnikání (KPH) k 4 kr. 12 hodin

Kuchynková, Marciánová, Pirožek

Prerekvizity: forma ( K )

MKH_TEDP
Teze diplomové práce (KPH) z 3 kr.

Částek, Čuhlová, Jirásek, Klapalová, Krčál, Kuchynková, Marciánová, Mikuš,

Mladenović, Ondráček, Pirožek, Procházka, Sedláček, Skorkovský, Smutný,

Suchánek, Šafrová Drášilová, Šiška, Škapa, Švandová, Zareravasan, Záthurecký,

Žák, Žáková Talpová

Prerekvizity: (! NOW ( MKH_DIPR )&&(! MKH_DIPR )) && forma ( K )

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

MKH_ZNMG
Znalostní management (KPH) zk 4 kr. 8 hodin

Ondráček

Prerekvizity: forma ( K )

MKP_PRPR
Pracovní právo (KPr) zk 4 kr. 13 hodin

Pšenko, Štěrba, Dvořáková

Prerekvizity: forma ( K ) && ! MKP_PRMN

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KPPRP.

2. ročník

3. semestr (podzimní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKH_DIS1
Diplomový seminář 1 (KPH) z 12 kr. 8 hodin přímé výuky+indivi-

duální konzultace: dle pokynů

vedoucího závěrečné práce

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

Prerekvizity: MKH_TEDP

MKH_INMG
Inovační management (KPH) zk 5 kr. 10 hodin

Jirásek, Švandová

MKH_PRAX
Praxe (KPH) z 4 kr.

Šafrová Drášilová

Poznámka: Jednou za studium absolvovat "Praxi" v rozsahu 160 hodin.

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_MVPS
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_PODN
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_TEDP
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_ZNMG
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKP_PRPR
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561021
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_DIS1
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_INMG
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_PRAX
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
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MKH_STMG
Strategický management (KPH) zk 8 kr. 16 hodin tutoriálů

Marciánová, Pirožek, Záthurecký

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

MKJ_JAJ2
Jazyk 2 Angličtina (CJV) zk 5 kr.

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

Stejskalová, Václavík

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JFJ2
Jazyk 2 Francouzština (CJV) zk 5 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JNJ2
Jazyk 2 Němčina (CJV) zk 5 kr.

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JRJ2
Jazyk 2 Ruština (CJV) zk 5 kr.

Ševečková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia,

nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.

MKJ_JSJ2
Jazyk 2 Španělština (CJV) zk 5 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

MKH_ORBE
Organizational Behavior (KPH) zk 4 kr. 8 hodin

Ondráček

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_STMG
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JAJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JFJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JNJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JRJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKJ_JSJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_ORBE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
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MKH_SPOF
Společenská odpovědnost

firem (KPH)

zk 4 kr. 8 hodin

Klapalová

MKM_OMVE
Optimalizační metody v

ekonomii (KAMI)

zk 8 kr. 16 hodin

Matulová, Matulová

4. semestr (jarní)

POVINNÉ PŘEDMĚTY

MKH_DIS2
Diplomový seminář 2 (KPH) z 12 kr.

Suchánek

Prerekvizity: MKH_DIS1 && forma ( K )

MKH_PRAX
Praxe (KPH) z 4 kr.

Šafrová Drášilová

Prerekvizity: forma ( K )

Poznámka: Jednou za studium absolvovat "Praxi" v rozsahu 160 hodin.

STUDENT SI VOLÍ POUZE JEDEN JAZYK

MKJ_JAJ2
Jazyk 2 Angličtina (CJV) zk 5 kr.

Bilková, Hrbáčková, Kovaříková, Pojslová, Punčochářová, Putnová, Stejskalová,

Václavík

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JFJ2
Jazyk 2 Francouzština (CJV) zk 5 kr.

Červenková, Veškrnová, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JNJ2
Jazyk 2 Němčina (CJV) zk 5 kr.

Chládková, Sojková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKH_SPOF
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/podzim2023/MKM_OMVE
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561014
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_DIS2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKH_PRAX
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14561020
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JAJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JFJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JNJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
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MKJ_JRJ2
Jazyk 2 Ruština (CJV) zk 5 kr.

Ševečková, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia,

nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky

MKJ_JSJ2
Jazyk 2 Španělština (CJV) zk 5 kr.

De Azevedo Camacho, Pojslová

Prerekvizity: (! MKJ_JAZ2 ) && forma ( K )

Poznámka: Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z

jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do

termínu státní závěrečné zkoušky

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 diplomové práce (součástí je práce)

Datum a čas vygenerování dokumentu: 14. května 2023 v 18:20

https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JRJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396
https://is.muni.cz/predmet/ESF/jaro2024/MKJ_JSJ2
https://is.muni.cz/lide/pracoviste?zobrazid=14569396

