krok správným směrem

Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vedlejší specializace navazujícho
magisterského studia

Auditing
Učitelství odborných
ekonomických předmětů
Controlling
Oceňování podniku
a jeho majetku
Účetnictví
Mezinárodní
finance a byznys
Daně
v podnikání
Peněžní ekonomie
a bankovnictví
Finanční
inženýrství

Vedlejší specializace otevírané na fakultě
Auditing (1AU)

5

Controlling (1CO)

6

Daně v podnikání (1DB)

7

Finanční inženýrsví (1FG)

8

Mezinárodní finance a byznys (1MF)

9

Oceňování podniku a jeho majetku (1OC)

10

Peněžní ekonomie a bankovnictví (1PE)

11

Účetnictví (1UC)

12

Učitelství odborných ekonomických předmětů (1 UP)

13

3

Registrace a zápis vedlejší specializace
PODMÍNKY REGISTRACE:

Registrace a zápis do vedlejších specializací probíhá v každém semestru. Registraci mohou provádět
pouze studenti navazujícího magisterského studia, pokud již nemají vedlejší specializaci zapsanou.
Student si může zaregistrovat jen vedlejší specializace povolené pro jeho hlavní specializaci.

ETAPY REGISTRACE

Student si registruje vedlejší specializaci v portálu studenta v ISIS. Při registrace nezáleží na pořadí registrace studentů. Je možno registrovat neomezené množství vedlejších specializací, každé registrované specializaci student přiřazuje číselné pořadí (prioritu). Výsledně může být student zapsán pouze
na jednu vedlejší specializaci. Výběr je třeba dobře uvážit, protože změnu vedlejší specializace nelze provést, pokud k ní nedojde před počátkem studia vedlejší specializace. U vedlejších specializací na Fakultě financí a účetnictví neprobíhá žádné výběrové řízení. V automatizovaném zápisu jsou
přiděleny vedlejší specializace studentům dle registrace. Nejprve jsou uspokojeny požadavky studentů, kteří si registrovali vedlejší specializaci s prioritou 1. Přednostně jsou zapsání studenti s vyšším počtem získaných kreditů, popř. nižším počtem ztracených kreditů. Studenti jsou zapisováni jen do naplnění kapacity vedlejší specializace.
Pokud student z důvodu omezené kapacity nebyl zapsán do vedlejší specializace, může být zapsán
do vedlejší specializace, kterou si registroval s prioritou 2 opět do naplnění kapacity atd. Výsledek automatizovaného zápisu student může sledovat v ISIS. Po automatizovaném zápisu následuje etapa
ručního zápisu, student se může přímo zapisovat na vedlejší specializace s volnou kapacitou. Teprve po skončení zápisu jsou zapsané vedlejší specializace automaticky zaevidovány do studijní agendy. Student získá přístup do skupin vedlejších specializací pro registrace předmětů. Etapa ručního zápisu proto končí před koncem registrací předmětů, aby se nově přijatí studenti mohli registrovat ve skupinách předmětů zvolené vedlejší specializace a získali tak prioritu v automatizovaném zápisu předmětů (pro povinné předměty vedlejší specializace ve třídě 1, pro volitelné předměty vedlejší specializace
ve třídě 2). Časový harmonogram přihlašování do vedlejších specializací lze nalézt na stránkách školy
v rámci harmonogramu akademického roku.

PŘIHLÁŠENÍ KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Fakulta financí a účetnictví používá elektronické uzavření indexu před státními zkouškami z hlavní specializace a stejným způsobem je potvrzováno i splnění povinností před státní zkouškou z vedlejší specializace. Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce, to znamená, že získá 30
kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem, si zapíše dle svého oboru státní zkoušku z vedlejší specializace (název státní zkoušky se shoduje s názvem vedlejší specializace). Státní zkouška je vypsána v ISIS jako mimosemestrální kurz v rámci „Portálu studenta“. Student, který splní všechny podmínky
pro přihlášení ke státní zkoušce, požádá formou elektronické žádosti v ISIS studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek, které předkládá na katedře, která vedlejší specializaci garantuje.

4

Auditing (1AU)
Garant: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.,Katedra finančního účetnictví a auditingu

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace Auditing umožní studentům získat další znalosti a dovednosti z oblasti auditingu,
vnitřních kontrolních systémů, finančního a manažerského účetnictví, finančního řízení a daní. V systematické a ucelené podobě se jim dostane obdobného vzdělání, jaké získají studenti hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, což jim umožní mnohem snáze se orientovat ve výše uvedených oblastech a nastoupit po ukončení vysoké školy na pozici asistenta auditora, pracovníka oddělení interního auditu, pracovníka kontrolních oddělení organizačních složek státu, NKU atp. V souvislosti s tendencí uznávat vysokoškolské zkoušky jakožto dílčí profesní zkoušky pro profesi auditora se nabízí možnost si začít
budovat profesní kariéru již v průběhu studia vysoké školy.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku. Kapacita na semestr: Neomezena

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 21 kreditů
Ident

Název předmětu

ECTS

h

1FU407

Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci

6

4

1FU505

Auditing

6

4

1FU457

Vnitřní a vnější kontrola

3

2

1FU440

Účetnictví akvizicí, fúzí, a jiných vlastnických transakcí

6

4

Volitelné předměty – 9 kreditů
Ident

Název předmětu

1FP405

Základy oceňování podniku

1FU484

Ident

Název předmětu

1FP412

Oceňování podniku II

1FU485

Pokročilé účetnictví-vybrané problémy

1FU400

Základní aspekty US GAAP

1FU486

1FU403

Využití ICT ve finančním účetnictví

Mezinárodně uznávané principy účetního
výkaznictví

1FU441

Mezinárodní aspekty účetního
výkaznictví

1FU491

Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP (anglicky)

1FU572

Účetnictví bank, vykazování finančních nástrojů

1FU454

Účetnictví cenných papírů

4ST540

Metody výběru vzorku v auditu

1FU455

Účetnictví pojišťoven

Účetní řešení insolvence

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní
specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z předmětů volitelných a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 4 otázky (z každého povinného předmětu jednu). Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší
specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
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Controlling (1CO)
Garant: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., Katedra manažerského účetnictví

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Cílem specializace je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit je ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice řízení podniku na bázi controllingu. Důraz je kladen na porozumění významu nástrojů controllingu pro manažerskou práci i jejich kvalitnímu zabezpečení ekonomickými informacemi založenými na finančním a manažerském výkaznictví a účetnictví. Specializace rozšíří znalosti studentů
manažerských oborů, ale je určena i pro ty, kteří se s řešením manažersko-ekonomických úloh budou setkávat při uplatnění ve své odborné specializaci.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku. Kapacita na semestr: 25

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 18 kreditů
Ident

Název předmětu

ECTS

h

1FU407

Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci

6

4

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci *

6

4

3PE533

Controlling

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů
Ident

Název předmětu

1FP404

Dividendová pol. a krátkodobý finanční
Management

1FP405
1FP424
1MU506

Základy oceňování podniku
Finanční řízení koncernů
Management Control System (anglicky)

1MU407

Strategicky orientované manažerské
účetnictví

1FU403

Využití ICT ve finančním účetnictví

1FU486

Mezinárodně uznávané principy účetního
výkaznictví

Ident

Název předmětu

1MU400
1MU406
1MU408

Počítačem integrované řízení podniku
Bankovní controlling
Exekutivní informační systémy

1MU409

Controlling v nevládních neziskových
organizacích

1MU502

Finanční analýza (francouzsky)

1MU504
3PE423
3PE428

Strategické řízení (anglicky)
Dynamický Balanced Scorecard
Controlling a interní audit

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů
ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
*) Předmět 1MU403 se uznává místo povinného předmětu 1MU413; není možno zapsat oba tyto předměty.
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Daně v podnikání (1DB)
Garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Katedra veřejných financí

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří se zajímají o zdanění nejenom v České republice, ale
i v mezinárodním kontextu. Zájemci se seznámí s fungováním nejvýznamnějších daní v České republice
a s daňovou politikou. V rámci vyučovaných předmětů studenti najdou inspirace pro optimalizaci zdanění. Naučí se prostě myslet na daně v rámci svého (nejen) ekonomického rozhodování, dokud je čas. Vedlejší
specializace je vhodná pro budoucí podnikatele, manažery a další specialisty v oblasti financí a účetnictví.
Pravidelně pořádáme akce a setkání pro naše studenty a snažíme se tak posílit jejich sociální vazby, které jistě využijí i po ukončení studia v rámci své odborné kariery. Studenti se mohou rovněž zapojit do aktivit Klubu daňařů, který sdružuje aktivní studenty naší hlavní a vedlejší specializace. Naše aktivity je možné
sledovat i na Facebooku.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Zdanění a daňová politika. Kapacita na semestr: Neomezena

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 18 kreditů
Ident

Název předmětu

ECTS

h

1VF525

Nepřímé daně

6

4

1VF527

Přímé daně

6

4

1VF518

Daňová politika

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů
Ident

Název předmětu

1VF461

Fiskální politika (anglicky)

Ident

Název předmětu

11F450

Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR

1VF422

Veřejné výdajové programy a veřejné
zakázky v teorii a praxi

11F451

Převodní ceny

1VF522

Politika veřejných výdajů

1VF450

Národní daňové systémy a daňová
harmonizace

1VF432

Fiskální federalismus

1VF434

Správa daní v judikatuře

1VF415

Sociální pojištění

1VF462

Taxation of International Employment

1VF470

Veřejná ekonomika

1VF429

Praktika ze zdanění II

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů
ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

DALŠÍ INFORMACE O VEDLEJŠÍ SPECIALIZACI

Webové stránky katedry veřejných financí: kvf.vse.cz. Facebook katedry veřejných financí: Katedra
veřejných financí – obor Zdanění a daňová politika VŠE, Klub daňařů na Facebooku: Klub daňařů
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Finanční inženýrsví (1FG)
Garant: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D., Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace Finanční inženýrství nabízí propojení znalostí finančních disciplín s matematickými, výpočetními a statistickými metodami. To umožňuje porozumět moderním finančně matematickým modelům používaným ve finančních institucích a aplikovat je na měření a řízení rizik, oceňování
derivátů či řízení portfolia. Absolventi budou mít znalosti a dovednosti, se kterými se mohou uplatnit
na pozicích manažerů rizik či portfoliových manažerů, kvantitativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo se strukturovanými produkty v různých finančních institucích.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena pro studenty všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finanční inženýrství. Kapacita na semestr: Neomezena

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 18 kreditů
Ident

Název předmětu

ECTS

1BP426

Finanční deriváty I

3

h
2

1BP404
nebo
1BP414
1BP438

Kapitálové trhy II (nelze pro obory BP, FI)

6

4

Teorie a praxe dluhopisů
a Stochastické modelování

3
3

2
2

1BP453

Computational Finance

6

4

1BP452

Credit Risk Management and Modeling

3

2

Volitelné předměty – 12 kreditů
Ident

Název předmětu

Ident

1BP411

Risk management

1MT401

Monetární makroanalýza

Název předmětu
Teorie a praxe řízení aktiv

1BP432

Analýzy trhu cenných papírů

1MT403

1BP434

Oceňování derivátů

1MT451

Ekonomická analýza a prognóza

1BP435

Řízení rizik pojišťoven

1FP412

Oceňování podniku II
Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů

1BP451

Finanční deriváty II (anglicky)

1FU572

1BP439

Kvantitativní řízení portfolia aktiv

4ST432

1BP403

Bankovnictví II

1BP404

Kapitálové trhy II

1BP438

Stochastické modelování

4MM401
1BP414

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Modely ekonomických a finančních časových řad
Výpočetní metody ve financích
Teorie a praxe dluhopisů

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje jednu otázku. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů
ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci. Okruhy k SZZ naleznete na https://isis.vse.cz/auth/
katalog/syllabus.pl?odkud=zu;show=1;predmet=104702
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Mezinárodní finance a byznys (1MF)
Garant: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. – katedra měnové teorie a politiky

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Specializace umožní studentům získat v ucelené podobě podrobnější znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodních financí a mezinárodního byznysu. Předměty jsou orientovány na oblast analýzy finančních rizik
a jejich řízení, využití devizových operací v rámci otevřené devizové pozice, rozhodování finančních a nefinančních společností v rámci financování mezinárodních projektů a správy portfolia aktiv, na řízení strategií
a procesů komunikace firem v oblasti prodeje zboží a služeb na mezinárodních trzích a na řešení reálných
problémů firem v oblasti mezinárodního byznysu. Absolventi vedlejší studijní specializace najdou široké
uplatnění v nadnárodních či v exportně/importně orientovaných výrobních a obchodních firmách a ve finančním sektoru, zejména v komerčních bankách a ve společnostech spravujících aktiva.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavních specializací Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 30 kreditů
Ident

Název předmětu

ECTS

h

1MT461

Mezinárodní finanční management

6

4

1MT462

Financování mezinárodních projektů

4

4

1MT463

Mezinárodní řízení aktiv

5

4

2MO506

Mezinárodní marketingová komunikace – anglicky

6

4

2MO500

Podnikový projekt

9

6

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z náhradních předmětů, a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace. V případě předmětů garantovaných katedrou měnové teorie
a politiky si student vybírá z předmětů 1BP425 Mezinárodní finanční trhy (v angličtině), 1BP432 Analýzy trhu cenných papírů, 1BP404 Kapitálové trhy II, 1FU361 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP
– základní koncepty (v angličtině), 1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví, 1FP423
Systém řízení akvizicí a fúzí, 1FP421 Oceňování podniku (v angličtině); v případě předmětu 2MO506
garantovaného katedrou mezinárodního obchodu lze využít předměty 2MO434 International Brand
Communication Strategy a aktuálně vypsaný předmět hostujícího profesora vypsaný v oblasti mezinárodního byznysu.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje dvě otázky – jednu otázku z části Mezinárodní finance (vybrané oblasti předmětů Mezinárodní finanční management, Financování mezinárodních projektů, Mezinárodní řízení aktiv) a jednu otázku
za část Mezinárodní byznys (předmět Mezinárodní marketingová komunikace). Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
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Oceňování podniku a jeho majetku (1OC)
Garant: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc., Katedra financí a oceňování podniku

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Studium vedlejší specializace poskytne studentům možnost získat znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek majetku podniku. Studenti si zároveň prohloubí znalosti z oblasti marketingu, účetnictví,
podnikových financí a dalších podnikohospodářských disciplín. Vnitřní struktura specializace navazuje na dobré zkušenosti z kursů, které pořádá Institut oceňování majetku při VŠE pro zájemce o činnost
znalců a odhadců zaměřených na oceňování podniku. Vzdělání takovéhoto typu je jednou z podmínek
pro získání vázané živnosti odhadce pro oceňování podniku a pro získání certifikátu odhadce podniku
v oboru oceňování podniku, který na základě akreditovaného systému zkoušek vydává např. Česká komora odhadců majetku a Certifikační ústav oceňování majetku při VŠE. Absolventi této specializace budou mít tedy nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které je možno později uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Finance a oceňování podniku. Kapacita na semestr: 70 studentů

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 21 kreditů
Ident

Název předmětu

1FP403

Oceňování nemovitostí

ECTS
6

h
4

1FP405

Základy oceňování podniku*

6

4

1FP412

Oceňování podniku II

6

4

1FP413

Praktika z oceňování podniku

3

2

Volitelné předměty – 9 kreditů
Ident

Název předmětu

Ident

Název předmětu

1BP404

Kapitálové trhy II

1FP426

Znalectví v ekonomických oborech

1BP432

Analýzy trhu cenných papírů

1FP419

Oceňování podniku (v němčině)

1BP434

Oceňování derivátů

1FP420

Oceňování nemovitostí II

1FP401

Investiční rozhodování a dlouhodobé financování

1FP421

Oceňování podniku (anglicky)

1FP404

Dividendová politika a krátkodobý finanční
management

1FP423

Systém řízení akvizicí a fúzí

1FP424

Finanční řízení koncernu

1FP416

Počítačová podpora oceňování podniků

1FP417

Oceňování nehmotného majetku

1FU440

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných
vlastnických transakcí

1FP425

Oceňování finančních institucí

1FU571

Konsolidovaná účetní závěrka

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Má písemnou a ústní část. Písemný
test obsahuje 1 až 2 příklady (podle rozsahu) a 8 otevřených otázek, ústní část má formu rozpravy nad
testem a doplňkových ústních otázek. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je
získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
*) Předmět si nezapisují studenti, kteří absolvovali předmět 1FP305. Místo 1FP405 si zapíší volitelné předměty
ve stejném rozsahu.
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Peněžní ekonomie a bankovnictví (1PE)
Garant: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
        prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. – Katedra měnové teorie a politiky

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Specializace umožňuje studentům získat obdobné znalosti a dovednosti, jaké získají studenti hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance. Absolvent vedlejší specializace důkladně rozumí finančním
nástrojům v podmínkách globálního finančního trhu, dokáže vyhodnotit jejich výnosnost i rizika s nimi spojená a samostatně zvládá jejich praktické využití při finančním investování a zajištění. Orientuje se ve složitém systému současné finanční regulace, rozumí logice měnově politických zásahů a dokáže vyhodnotit jejich dopad na finanční instituce i na měnový vývoj. S využitím analytických nástrojů je schopen vysvětlit chování finančních trhů a na základě znalosti oceňovacích metod identifikovat výhodné investiční příležitosti. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v bankách a pojišťovnách, mezinárodních finančních institucích, investičních a penzijních společnostech a v dalších institucích kapitálového trhu, v neposlední řadě
i v centrální bance nebo v orgánech regulujících finanční trh. Rozsáhlé finanční znalosti jsou pro ně významnou konkurenční výhodou, i pokud se ucházejí o práci v poradenských a auditorských firmách nebo v oblasti podnikatelského sektoru. Některé volitelné předměty vedlejší specializace jsou vyučovány v angličtině.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance. Kapacita na semestr: maximálně 50 studentů.

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 18 kreditů
Ident

Název předmětu

1BP403

Bankovnictví II

ECTS
6

h
4

1BP404

Kapitálové trhy II

6

4

1MT400

Mezinárodní monetární ekonomie nebo

1MT461

Mezinárodní finanční management

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů
Ident
1BP402
1BP411
1BP414
1BP425
1BP426
1BP427
1BP428
1BP432
1BP434
1BP437

Název předmětu
Pojišťovnictví II.
Risk management
Teorie a praxe oceňování dluhopisů
Mezinárodní finanční trhy (v angličtině)
Financial derivatives
Microeconomics of Banking
Financial Contracting
Analýzy trhu cenných papírů
Oceňování derivátů
Analýza trhů energetických komodit

Ident
1BP451
1MT400
1MT401
1MT405
1MT451
1MT454
1MT461
1MT462
1MT463

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Název předmětu
Finanční deriváty II (v angličitně)
Mezinárodní monetární ekonomie*
Monetární makroanalýza
Finanční trhy a měnová politika
Ekonomická analýza a prognóza
Teorie a úloha peněz v ekonomice
Mezinárodní finanční management**
Financování mezinárodních projektů
Mezinárodní řízení aktiv

Státní zkouška má písemnou a ústní část. Student zpracuje písemnou práci na stanovenou problematiku v rozsahu přibližně 10 stran. Písemnou práci musí student odevzdat nejpozději týden před konáním
ústní části SZZ. Ústní část obsahuje prezentaci zpracované problematiky a odbornou rozpravu. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
*)   Jen pokud si student vybere jako povinný předmět 1MT461
**) Jen pokud si student vybere jako povinný 1MT400
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Účetnictví (1UC)
Garant: prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Katedra manažerského účetnictví

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Cílem vedlejší specializace je navázat na základní znalosti studentů z oblasti účetnictví a prohloubit je
ve specializovaných kurzech, věnovaných problematice finančního, daňového a manažerského účetnictví.
Specializace klade důraz na rozvoj vlastního účetního myšlení s cílem vytvořit vědomostní předpoklady
pro efektivní zpracování a interpretaci účetních informací, pro široké využití těchto informací různými skupinami uživatelů a pro zajištění kvalitních komunikačních vazeb mezi těmito dvěma skupinami odborníků. Znalosti získané ve specializaci spoluvytváří základ profesní způsobilosti účetních, controllerů a dalších
účetně zaměřených odborníků; jsou však vysoce důležité i pro řídicí pracovníky na všech úrovních podnikového managementu i pro ty, kteří se chtějí věnovat vlastnímu podnikání.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku. Kapacita na semestr: Neomezena

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 18 kreditů
Ident

Název předmětu

1FU407
1MU413
1FU408

Finanční účetnictví pro VS
Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci *
Daně v účetnictví ČR II

ECTS

h

6
6
6

4
4
4

Volitelné předměty – 12 kreditů
Ident

Název předmětu

1FP403

Oceňování nemovitostí
Dividendová politika a krátkodobý
finanční management
Základy oceňování podniku
Oceňování podniku (v němčině)
Finanční řízení koncernu
Využití ICT ve finančním účetnictví
Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných
vlastn. transakcí
Bilanční a účtové teorie
Mezinárodně uznávané principy
účetního výkaznictví

1FP404
1FP405
1FP419
1FP424
1FU403
1FU440
1FU480
1FU486

Ident
1FU505
1FU571
1MU400
1MU406
1MU407
1MU408
1MU409
1MU502
1MU504

Název předmětu
Auditing
Konsolidovaná účetní závěrka
Počítačem integrované řízení podniku
Bankovní controlling
Strategicky orientované manažerské
účetnictví
Exekutivní informační systémy
Controlling v nevládních neziskových
organizacích
Finanční analýza a řízení (francouzsky)
Strategické řízení (anglicky)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů
ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.
* Předmět 1MU403 se uznává místo povinného předmětu 1MU413; není možné zapsat oba tyto předměty.
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Učitelství odborných ekonomických
předmětů (1 UP)
Garant: Ing. Alena Králová, Ph.D., Katedra didaktiky ekonomických předmětů

CHARAKTERISTIKA VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce učitele ekonomických předmětů na středních školách, zejména obchodních akademiích, vyžadují, aby učitel těchto předmětů měl vysokoškolské odborné ekonomické a pedagogické vzdělání. Tuto kvalifikaci může student získat také absolvováním vedlejší studijní specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů. Jde o systém přípravy učitelů, který
v obdobné formě existuje i v řadě západních zemí.

PODMÍNKY VSTUPU DO VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Kapacita na semestr: Neomezena

POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ
Povinné předměty – 30 kreditů
Ident

Název předmětu

ECTS

h

1DP418

Pedagogická psychologie

6

4

1DP419

Pedagogika

6

4

1DP505

Didaktika ekonomických předmětů

6

4

1DP506

Didaktika ekonomiky s praxí

6

4

1DP507

Didaktika účetnictví s praxí

6

4

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Státní zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje
3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro
skládání státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci. Více informací na adrese http://kdep.vse.cz/vedlejsi-specializace/statni-zkousky/.
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Jak hodnotí vedlejší specializace na FFÚ jejich
absolventi
80

KVALITNÍ VYUČUJÍCÍ

Podíl kvalitních vyučujících dle vnímání absolventů jednotlivých fakult
z let 2010/11 a 2005/06 (v %)
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Hlavní specializace 2010/11

40

Hlavní specializace 2005/06
Vedlejší specializace 2010/11
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0
FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

100

VS NA FFÚ = SPRÁVNÁ
VOLBA

Kdyby mohli svobodně zvolit, zvolili
by absolventi z let 2010/11 a 2005/06
stejnou specializaci (v %)
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ANO HS 2010/11
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ANO HS 2005/06

40

ANO VS 2010/11

30
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0
FFÚ

FMV

FPH

FIS

NF

5,0

AKTUÁLNÍ A PRAKTICKÉ
ZNALOSTI
Vztah studia vedlejší specializace
k praxi za jednotlivé fakulty 2010/11

4,5
4,0
3,5

FFÚ
FMV

3,0

FPH

2,5

Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně
až 5 = velmi dobře.

FIS
NF

2,0
1,5
1,0
Aktuálnost vzdělávání na VS Propojení teorie a praxe na VS: Podpora pro zaměstnání
s ohledem na praxi
VS
nebo podnikání

VÝBORNÝ ZÁKLAD
PRO BUDOUCÍ
ZAMĚSTNÁNÍ

Specializace dobrým základem pro
vstup do práce
Pozn. odpovědi škála 1 = velmi špatně
až 5 = velmi dobře.

5,0
4,5
4,0
FFÚ

3,5

FMV

3,0

FPH
FIS

2,5

NF

2,0
1,5
1,0
HS 2010/11

VS 2010/11

HS2005/06

Zdroj: Uplatnění absolventů vše a hodnocení absolvovaného studia. RPC, VŠE 2011. http://rpc.vse.cz/doc/1050
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