
Po úspěšném absolvování bakalářského 
studia se uplatníš zejména na pozicích 
nižšího a středního managementu v in-
stitucích fi nančního trhu, jako jsou banky, 
pojišťovny, investiční zprostředkovatelé, 
penzijní fondy, leasingové společnosti 
a  podobně, ale i na fi nančních a ekono-
mických pozicích ve fi rmách. Zároveň 
získáš znalosti potřebné pro navazující 
magisterské studium stejného nebo po-
dobného programu.

Porozumíš problematice fi nancí, a to jak 
z  pohledu teorie, tak praxe, na kterou kla-
deme velký důraz. Budeš umět získávat, 
odborně zpracovávat, vyhodnocovat, analy-
zovat a komentovat fi nanční a ekonomické 
informace a data, a na základě toho se roz-
hodovat v profesním, ale i osobním životě. 
Zároveň tě naučíme vše diskutovat a nalé-
zat komplexní řešení v týmovém prostředí. 
Porozumíš reálným situacím na fi nančních 
trzích a budeš je umět řešit, a  to zejména 
v  bankovnictví, pojišťovnictví, v  oblastech 
fi nancování podniku a investičního rozho-
dování. Zároveň se naučíš cizí jazyk, vyu-
žívat informační a účetní systémy a budeš 
znát a umět aplikovat základní právní před-
pisy, to vše v maximální míře uplatnitelné 
v ekonomické a fi nanční realitě. Tyto prak-
tické zkušenosti získáš díky odborné praxi 
realizované během studia a tím, jak získané 
znalosti a dovednosti v průběhu celého stu-
dia procvičujeme na příkladech z praxe.

Láká tě práce v bance, pojišťovně, v jiné fi nanční instituci nebo ve fi nančním oddělení fi rmy? 
Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nadstandardně fi -
nančně ohodnoceno? Chceš rozumět široké oblasti fi nancí a ekonomie v souvislostech? Vyber 
si studijní program Finance!
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Po úspěšném absolvování magisterské-
ho studia se uplatníš zejména na pozi-
cích středního a vyššího managementu 
v institucích fi nančního trhu, jako jsou 
banky, pojišťovny, investiční zprostředko-
vatelé, penzijní fondy, leasingové společ-
nosti a podobně, ale i v řídících pozicích 
ve fi rmách.

Získáš poznatky z aktuálních teoretických 
a  praktických přístupů k měnové politice, 
mezinárodním fi nancím, řízení fi nančních 
rizik ve fi nančních institucích, auditu, fi -
nančnímu řízení podniku, fi nančním nástro-
jům v účetnictví, fi nančnímu právu a k dal-
ším specifi ckým oblastem fi nancí. Získáš 
předpoklady pro samostatnou analytickou 
práci s ekonomickými a fi nančními daty. 
Budeš umět identifi kovat, analyzovat   řešit 
ekonomické a fi nanční problémy jak v pro-
fesní, tak osobní rovině, navrhovat odborná 
řešení, nastavovat a řídit související proce-
sy, a to jak samostatně, tak v rámci pracov-
ních týmů.

Láká tě práce v bance, centrální bance, pojišťovně, v jiné fi nanční instituci nebo ve fi nančním 
oddělení fi rmy? Chceš dělat to, po čem je na trhu práce vysoká poptávka a co je zpravidla nad-
standardně fi nančně ohodnoceno? Chceš detailně rozumět široké oblasti fi nancí, ekonomie 
a  chceš se orientovat v aktuálních ekonomických a fi nančních trendech? Vyber si studijní pro-
gram Finance!
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