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Studijní obor Veřejná ekonomika a správa 

Prostor pro doplňující informace, poznámky

• studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy,

• výuka je zajišťována zejména vysoce kvalifikovanými akademickými pracovníky z oblasti 

ekonomie, práva a dalších společenských věd,

• akreditované bakalářské studium (tříleté) je v prezenční i kombinované formě studia,

• akreditované navazující magisterské studium (dvouleté) můžete studovat jak v prezenční   

tak i v kombinované formě studia.

Garant studijního oboru: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
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Veřejná ekonomika

a správa je určena

zájemcům, kteří si 

přejí nalézt odpovědi na

následující otázky 

Jak funguje veřejný sektor v České republice?

Přinese reforma veřejných financí obyvatelům 

České republiky více pozitiv nebo negativ?

Jak ovlivňuje evropské právo fungování české 

veřejné správy?

Jak se podílejí občané na správě věcí 

veřejných?

Je finanční a nefinanční řízení neziskových 

organizací, sloužících domácnostem, totožné,

s řízením finančních a nefinančních podniků a 

veřejných institucí?

Měl vstup České republiky do Evropské unie 

vliv na regionální politiku České republiky?



Prostor pro doplňující informace, poznámky

Získáte znalosti z oblasti

 organizace veřejné moci a veřejné správy i sociální politiky,

 evropského i správního práva, regionální politiky a ekonomiky, řízení a fungování 

neziskových organizací, 

 projektového financování a jednotlivých odvětvových ekonomik.

Profesně se uplatníte na všech stupních řízení institucí veřejné správy, v neziskových 

institucí sloužících domácnostem, popř. ve finančních a nefinančních institucích, na 

pozicích analytiků či výkonných pracovníků regionálních center, rozvojových agentur…
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Výuka v rámci studijního oboru je tvořena

Prostor pro doplňující informace, poznámky

• Obecným základem,

jelikož budoucí ekonom musí získat základní teoretické znalosti nejen v oblasti ekonomických

vědních disciplín, ale také v oblasti cizojazyčné přípravy.

• Programovými předměty,

které jsou zaměřeny na rozšíření znalostí obecného základu a specializují se na předměty

z oblasti veřejné správy, financí, mezinárodních integračních procesů, informatiky,

managementu a marketingu.

• Oborovými předměty,

kde je cílem získání znalostí, které umožňují odbornou specializaci v oboru (sociální politika, 

veřejná správa, ekonomika neziskových organizací…)

• Volitelnými předměty z jiných oborů,

které umožňují rozšířit znalosti studentů dle jejich specifických zájmů (např. psychologie, 

profesní poradenství, formy sociální péče…)



Studiem daného oboru získáte ucelené vzdělání v oblasti

• veřejné ekonomie a ekonomiky,

• řízení a propagace regionů a obcí,

• řízení a struktury veřejné správy,

• správního, sociálního a evropského práva,

• sociální politiky,

• ekonomiky neziskových organizací,

• odvětvových ekonomik,

• regionální ekonomiky a politiky,

• metod sociologického výzkumu,

• projektového financování,

• v oblasti finančního plánování a  rozpočtování.



Katedra ekonomie a veřejné správy se na Vás těší v novém akademickém roce


