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Studijní obor Manažerská informatika
Získáte:
 znalosti z oboru informatika a informačních technologií
 znalosti ze souvisejících oborů (řízení, organizace, ekonomika, obchod a právo)
 znalosti, schopnosti a dovednosti integrovat výše uvedené obory v rámci
informačních systémů ve všech oblastech společenského života a tyto systémy
řídit

Najdete uplatnění jako:








administrátoři, vývojáři a vedoucí vývojových týmů
správci počítačových sítí a informačních systémů
vývojáři webových aplikací
programátoři
auditoři informačních systémů
vedoucí projektových týmů
podnikatelé, manažeři, konzultanti
Zastavte se na chvíli,

Studijní obor Manažerská informatika
je určen zájemcům,
kteří chtějí opravdu něco dokázat
je čas se rozhodnout

Studijní obor Manažerská informatika
Nabídka studia oboru manažerská informatika:
 Výuka:
• zajišťovaná kvalifikovanými pedagogy a odborníky z praxe
• individuální přístup ke studentům
• prezenční i kombinovaná forma studia
 Studijní materiály
• učební skripta téměř pro všechny předměty
• knihovna s nejnovější tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou
• e-learningová podpora ve formě online kurzů

 Kontinuita studia na fakultě
• studenti po absolvování bakalářského typu studia mohou pokračovat v navazujícím
magisterském typu studia

A hlavně,
studuješ to co znáš, tak jak to znáš, protože počítače používáš denně
Pomůžeme těm, kteří to opravdu chtějí

Studijní obor Manažerská informatika
Praktické uplatnění absolventů studijního oboru
je zejména:
• jako informatik
• jako podnikatel
• jako top management
• ve funkci analytiků a poradců vrcholového managementu
• na pracovištích informatického nebo ekonomického výzkumu

• ve státní správě
• v nadnárodních společnostech
• ve všech odvětvích národního hospodářství
•  kdekoli, protože informační technologie jsou v dnešní době všude 
Pomůžeme těm, kteří to myslí vážně

Studijní obor Manažerská informatika
Profil bakalářského studijního oboru Manažerská informatika
v rámci studijního programu Systémové inženýrství a informatika
Absolvent je profilován k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni
řízení v malých a středních podnikatelských subjektech a veřejné správě nebo obchodních činností orientovaných
na informační a komunikační technologie. Disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími řídit a
podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních a komunikačních systémů, administrovat počítačové sítě,
programovat podnikové aplikace a vyvíjet a administrovat webové aplikace určené zejména pro prezentaci a
elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie,
managementu, marketingu, financí, práva a ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru
se dále hlouběji zaměřuje na metodickou oblast návrhu, tvorby a provozu informačních systémů a je schopen řídit
menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a je schopen provádět základní analýzy
dat. Absolvent zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.
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Studijní program Manažerská informatika
Profil navazujícího magisterského studijního programu
Manažerská informatika
Absolvent je schopen samostatného řešení problémů za využití teoretických i praktických poznatků, včetně vymezení rámcového zadání pro
řešení problému dalšími členy kolektivu a koordinace činnosti kolektivu při řešení. Dále absolvent vykazuje široké a hluboké znalosti a
porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oblasti informatiky, ekonomiky a managementu, je
schopen samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti. Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a řídit malé a
střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační
systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem
zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení.
Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené
informace. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, které jsou navazujícím studiem rozšířeny na
znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také
příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje
vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku (konkrétně v angličtině). Ovládá vzdělávací
dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni a to i způsobem nezávislého samostudia.
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Studijní obor Manažerská informatika
INTEGRUJTE EKONOMICKÉ ZNALOSTI SE ZNALOSTMI
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Dívejte se
na svět
reálnýma očima

STUDIEM DANÉHO OBORU ZÍSKÁTE
UCELENÉ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI



informačních technologií



ekonomie

daňové politiky


SPOJTE
SVÉ SCHOPNOSTI
A NAŠE MOŽNOSTI



SPOJTE PERSPEKTIVNÍ TECHNOLOGIE A EKONOMICKÉ
ZNALOSTI
Spojíme své síly, schopnosti a možnosti

práva

managementu


marketingu


jazyků

Studijní obor Manažerská informatika
Vy b r a n í a b s o l v e n t i s t u d i j n í h o o b o r u
Ing. Pavel Běhal

Expert informační a datové bezpečnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Vladimír Jirásek

ředitel bezpečnostní firmy

Ing. Zdeněk Holomý

pozice Marketing a export ve firmě Zdeněk Holomý Electronics

Ing. Lukáš Andrýsek

Finance Manager, Head of Treasury at Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

Ing. Katka Slaninová, Ph.D.

odborná asistentka katedry informatiky a matematiky

Ing. Marek Spišák

Senior Developer ve společnosti Stora Enso

Ing. Pavel Pawlowski

Senior Business Intelligence Specialista v Tieto IT company in Northern Europe

Nenechejte si ujet vlak
Buďte nejlepší
Správná volba pro praxi

Studijní obor Manažerská informatika

Naučíme Vás být dobrým manažerem
Naučíme Vás využívat moderní technologie
Poskytneme Vám solidní zázemí
Naučíme Vás studovat moderně
Budete studovat špičkový obor
O svém úspěchu si budete rozhodovat sami
Pokusíme se splnit Vaše sny
Studujte to, co opravdu znáte

Studijní obor Manažerská informatika
Výuka v rámci studijního oboru je
tvořena:
 Obecným základem:
Budete informatiky, budete manažery, budete podnikateli, a
proto musíte mít základní průřezové znalosti celé řady
odborných oblastí.
 Oborovými předměty
Jsou zaměřeny na získání znalostí, které umožňují odbornou
specializaci v oboru a k získání potřebných znalostí z oblasti
informačních a komunikačních technologií.
 Volitelnými předměty z jiných oborů
Nabízejí možnost získání doplňkových znalostí podle zájmu
(např. finance, bankovnictví, …)

Správná volba pro vzdělání

Studijní obor Manažerská informatika
Ukázka předmětů v rámci oboru Manažerská informatika
Úvod do programování
Databáze
Informatika pro ekonomy
Informační systémy
Informační systémy ve veřejné správě
Inovační podnikání
Správa počítačových sítí
Programování v Java
Management
Projektový management
E-marketing
Personalistika
Obchodní právo
Kvantitativní metody

Operační systémy
Podnikání na Internetu
Základy informačních technologií
Podnikové informační systémy - ERP
Portálové systémy
Portal and its Management
Služby internetu a tvorba WWW
Vybrané oblasti teorie systémů
Objektové programování
Obecná ekonomie
Podniková ekonomika
Operační analýza pro ekonomy
Statistika
Finance

Jen Vy si vybíráte klíč ke vzdělání
Zabezpečíme Vaše odborné znalosti

Studijní obor Manažerská informatika
Něco z historie…
• výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 2000/2001
• studijní obor je odborně garantován Katedrou informatiky a matematiky
• výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy a odborníky z praxe
• akreditované bakalářské studium (tříleté) v prezenční i kombinované formě
• akreditované navazující magisterské studium (dvouleté) v prezenční formě

Garant studijního oboru
Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc.

Vedoucí Katedry informatiky a matematiky
doc. Mgr. Petr SUCHÁNEK, Ph.D.

Kvalitu Vašeho vzdělání osobně garantujeme

Studijní obor Manažerská informatika
Kde získáte více informací
Na webových stránkách Katedry informatiky a matematiky
http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-informatiky-a-matematiky

Na facebooku Katedry informatiky a matematiky
https://www.facebook.com/groups/239671372718850

INFORMUJTE SE

Studijní obor Manažerská informatika

Chcete pracovat v neperspektivních oborech?

Chcete být šedivým průměrem?

… pak běžte studovat jinam…
Je čas se zastavit

