BC

STUDIUM

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A VEŘEJNÁ SPRÁVA
SPECIALIZACE OCHRANA SPOTŘEBITELE (PROFESNÍ PROFIL)
Chceš mít vystudovanou vysokou školu, ale nejsi zrovna typ, co rád sedí hodiny v lavicích? Jsi
akční a nesnášíš nespravedlnost a nekalé praktiky obchodníků? Baví tě právo? Spoj všechny tyto
přednosti se studiem a vydej se na cestu ochránce práv spotřebitelů.

CO TĚ NAUČÍME?
Budeš rozumět problematice ochrany spotřebitele, nekalosoutěžních jednáních ohrožujících spotřebitele a fungování České
obchodní inspekce. Budeš umět identiﬁkovat falza a nebezpečné výrobky, zkontrolovat
internetový obchod. Budeš také samozřejmě
vědět, jak se vede kontrola v provozovně
podnikatele a jak rozhodnout o sankci za porušení zákonů. Budeš umět spotřebitelům
poradit a řešit mimosoudní cestou různé
spory mezi spotřebitelem a podnikatelem.
Naučíš se číst zákony a aplikovat je v praxi. Protože budeš mít znalost fungování i jiných inspekcí či úřadů, které provádějí různé
kontroly, budeš rozumět správnímu dozoru
i v širších souvislostech. Místo psaní bakalářské práce se zaměříš daleko víc na praxi,
od druhé ročníku budeš chodit s inspektory
ČOI po kontrolách. Znalosti se ověřují praktickou zkouškou, klauzurní prací, kde prokážeš, že umíš udělat kontrolu a sepsat z ní
protokol. Po škole tak nebudeš absolvent
bez praxe, ale profík, který se uplatní hned
v rámci ČOI, případně u jiného kontrolního
orgánu. Pokračovat můžeš ale i v navazujícím studiu.

Po úspěšném ukončení bakalářského
studia najdeš uplatnění především na
pozici inspektora nebo metodika České
obchodní inspekce, ale i na jiných institucích veřejné správy. Zamířit můžeš
samozřejmě i do soukromé ﬁrmy. Pokud
si budeš chtít znalosti ještě prohloubit
a mít před jménem titul Ing., můžeš pokračovat v navazujícím magisterské programu.

ČÍM BUDEŠ?
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HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
A VEŘEJNÁ SPRÁVA
Forma prezenční
Povinné předměty
Název předmětu

BC

STUDIUM

dop. ročník/
semestr

Praktikum – správní řízení

3/ZS

Odborná praxe 3

3/ZS

Popisná statistika

3/LS

Správní právo II

3/LS

Komunikační dovednosti

3/LS

Praktikum – kontrolní řád

3/LS

Odborná praxe 4

3/LS

Klauzurní práce – obchodní inspekce

3/LS

Veřejná správa

1/ZS

Soukromé právo I

1/ZS

Psychologie a sociologie pro ekonomy

1/ZS

Práce s AV technikou

1/ZS

e-Commerce

1/ZS

Praktikum – IS obchodní inspekce

1/ZS

Sport a tělesná výchova

1/ZS

Manažerská informatika I

1/LS

Tvorba a prezentace dokumentů

1/LS

Soukromé právo II

1/LS

Základy veřejného práva

1/LS

Základy účetnictví

Etika ve veřejné správě

1/LS

Česká obchodní inspekce

1/LS

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Všichni studenti projdou vstupním testem, kdo neuspěje,
musí předmět absolvovat. Účelem předmětů je vyrovnávání vědomostí a dovedností studentů.

Sport a tělesná výchova

1/LS

Mikroekonomie I

2/ZS

Matematika *

2 ZS/LS

Základy informačních systémů

2/ZS

Ochrana spotřebitele I

2/ZS

Povinně volitelné předměty
skupina 1

Angličtina pro ekonomy I

2/ZS

Angličtina pro ekonomy II

2/LS

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si volí anglický jazyk z nabídky předmětů Jazykového centra Univerzity Pardubice, a to podle stanovených
podmínek a v návaznosti na rozřazovací test.
Povinně volitelné předměty
skupina 2

1/ZS

Volitelné předměty

Matematika prakticky*

1/ZS/LS

Praktikum z matematiky

1/ZS

Veřejná ekonomie I

2/LS

Public Economics

3/ZS

Malé a střední podnikání

3/ZS

Marketingový výzkum

3/ZS

Odborná praxe 1

2/ZS

Makroekonomie I

2/LS

European economic integration

3/ZS

Ochrana spotřebitele II

2/LS

Profesní komunikace

3/LS

Marketing

2/LS

Praktické dovednosti pro trh práce

3/LS

Zbožíznalství a standardy jakosti

2/LS

Podrobnosti ke studijním povinnostem

Odborná praxe 2

2/LS

Hospodářská politika

3/ZS

Správní právo I

3/ZS

Finance

3/ZS

Odborná praxe je povinná v rozsahu 4 semestrů a probíhá u jednotlivých krajských inspektorátů České obchodní
inspekce. Je nutné ji absolvovat i v kombinované formě
studia. Bakalářská práce je nahrazena praktickou klauzurní prací. Jedná se o písemnou zkoušku, kdy studenti
řeší hypotetický praktický případ z oblasti ochrany spotřebitele a kontroly. Studenti tak prokáží schopnosti nabyté
v průběhu odborné praxe, zejména aplikovat obecné
právní předpisy na konkrétní situaci.

Praktikum - výkaznictví

3/ZS

* Předmět je vyučován v zimním i letním semestru.

