
CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
Ekonomie
Cílem studijního programu Ekonomie je připravit absol-
venty na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice ekonomických a finančních ana-
lytiků ve veřejném a soukromém sektoru. Absolventi se 
dlouhodobě uplatňují ve vládních institucích, v ČNB, 
v komerčních bankách a ve významných mezinárodních 
korporacích, jak v ČR, tak i v zahraničí.

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v pokročilých teoriích ekonomického růs-

tu a hospodářských cyklů;
● formulovat ekonomický problém, řešit optimalizační úlo-

hy a využít toho při konstrukci modelů tržní rovnováhy;
● podrobně popsat procesy vzniku peněz a transmisní 

mechanismy jejich působení v ekonomice a orientovat 
se v institucionálním uspořádání finančních trhů;

● aplikovat ekonomické principy i do zdánlivě netržních ob-
lastí, jako je rodina, zdraví, kriminalita, psychologie apod.;

● z konkrétních dat provést empirický výzkum s využitím 
konstrukce ekonomických či ekonometrických modelů.

Hospodářská politika
Cílem studijního programu Hospodářská politika je při-
pravit absolventy na základě získaných teoretických 
a praktických dovedností pro pozice analytiků a porad-
ců v oblasti praktické hospodářské politiky ve veřejném 
i soukromém sektoru. Absolventi tohoto se realizují jako 
řídící pracovníci významných finančních, poradenských 
a výrobních firem. Jsou schopni pracovat na význam-
ných postech státní správy, v centrální bance, řídí odbory 
místních samospráv a nezřídka se uplatňují i v politických 
funkcích. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● identifikovat a formulovat ekonomický problém a na-

vrhnout jeho řešení;
● popsat postavení jednotlivých sociálních skupin oby-

vatelstva ve společnosti a navrhnout řešení jejich soci-
álně-ekonomických problémů; 

● vysvětlit podstatu a specifika jednotlivých komponent 
hospodářské politiky na národohospodářské úrovni 
včetně deskripce přínosů a nákladů různých variant 
opatření hospodářské politiky;

● aplikovat ekonomické principy na oblast netržního (po-
litického) rozhodování včetně vysvětlení chování byro-
kracie i voličů a důsledků nastavení volebních systémů.

Moderní hospodářské dějiny
Cílem programu Moderní hospodářské dějiny je připra-
vit absolventy na základě získaných teoretických zna-
lostí a dovedností pro pozice v rozmanitých odborných 
profesích, jakými jsou vědecké ústavy, archivy, muzea, 
absolventi mohou nalézt své uplatnění i v široké škále 
kulturních institucí či v různých institucích státní správy 
a neziskového sektoru.

Absolvent oboru bude schopen:
● orientovat se ve složitých aspektech minulých i aktuál-

ních hospodářských a politických událostí a procesů;
● efektivně hledat odpovědi na stěžejní otázky současné-

ho světa;

● samostatné vědecko-výzkumné činnosti v akademické 
sféře;

● vykonávat profese vyžadující vysokoškolské vzdělání 
humanitního; především historického, ekonomického, 
či příbuzného zaměření.

Regionalistika a veřejná správa
Cílem programu Regionalistika a veřejná správa je připra-
vit absolventy na základě získaných teoretických a prak-
tických dovedností pro úspěšné zvládnutí funkcí řídících 
pracovníků na vyšší úrovni managementu, a to zejména 
ve veřejném sektoru na všech úrovních státní správy 
(obce, města, kraje, ministerstva apod.) či v mezinárod-
ních organizacích (EU, OECD, aj.). 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● na bázi hlavních teoretických směrů lokalizačních 

a prostorových teorií konstruovat různé formy hospo-
dářské politiky územního rozvoje;

● v rámci tvorby hospodářské politiky územního rozvoje 
identifikovat klíčové problémy a navrhnout jejich řešení;

● zhodnotit a navrhovat možnosti efektivního hospoda-
ření územně samosprávných celků;

● aplikovat principy správního práva a získat orientaci ve 
správních procesech a správní praxi.

Ekonomická žurnalistika
Cílem navazujícího magisterského studijního programu 
Ekonomická žurnalistika (ve světě se pro obdobné pro-
gramy používá termín Media Economics) je připravit ab-
solventy na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice ekonomických žurnalistů a analyti-
ků v médiích, případně specialistů na mediální komunika-
ci firem a institucí ve státním i soukromém sektoru. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v mediálních výstupech, správně je ana-

lyzovat a interpretovat v kontextu se společenskou, 
politickou a ekonomickou realitou;

● rozlišit mezi profesionální žurnalistikou odrážející reálnou 
hospodářsko-politickou skutečnost na jedné straně a ma-
nipulační techniky zájmových skupin na straně druhé;

● samostatně vytvářet mediální útvary, celky, formáty či 
programy pro různé typy médií (tisk, rozhlas, TV, inter-
net) z oblasti ekonomiky a národohospodářské politiky;

● vytvářet a realizovat komunikační strategie pro institu-
ce ve veřejném a soukromém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu na NF VŠE je třeba splnit následující nutné 
podmínky:
a) absolvovat přijímací test z odborného přehledu;
b) dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

Podmínka dle písmene a) se považuje za automaticky 
splněnou u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalář-
ského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy 
nebyli studenty navazujícího magisterského progra-
mu NF VŠE, který nedokončili. První podmínku přijetí je 
možné splnit v termínech uvedených níže. Každý z ucha-
zečů bude o přesném čase a místě konání těchto testů 
zpraven dopisem s dostatečným předstihem. Druhou 
z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení 

příslušného vzdělání, který musejí odevzdat ve stanove-
ných termínech při přijímání a zápisu do studia. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Studenti v rámci studijních plánů studují předmě-
ty v anglickém jazyce. Znalost anglického jazyka 
na úrovni potřebné k jejich absolvování se tak pova-
žuje u studentů za samozřejmou.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu na NF VŠE je třeba podat elektronicky na adre-
se http://prihlasky.vse.cz. Po obdržení a zaregistrování 
přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronic-
kou adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace 
o čísle účtu a variabilním symbolu, které použije pro plat-
bu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále 
jen „poplatek“). Uchazeč je považován za přihlášeného 
v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet školy připsána pře-
depsaná částka poplatku zaslaná s příslušným variabilním 
symbolem. Bude-li poukázaná částka nižší – například 
snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč zařazen 
mezi přihlášené.
Poplatek za přijímací řízení: 690 Kč

CHARAKTERISTIKA FAKULTY
NF VŠE připravuje vysokoškolsky vzdělané a odborně kva-
lifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém 
i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Nesnaží se vychovat 
jen úzce specializované odborníky, nýbrž poskytuje stu-
dentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomic-
kých, právních a dalších společenskovědních disciplín, tak 
aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na po-
žadavky hospodářské praxe a pracovních trhů. Absolventi 
budou připraveni pro uplatnění jak v soukromém sektoru 
– v ekonomických sekcích firem, bank, pojišťoven a spoři-
telen – tak i ve veřejné a státní správě – na ministerstvech 
i regionálních úřadech. Příležitosti k uplatnění naleznou 
absolventi také ve sféře mezinárodních organizací, zejmé-
na těch, které jsou součástí struktur Evropské unie. Díky 
své odborné tradici Národohospodářská fakulta proto vy-
bavuje absolventy magisterského studia kvalitním vzdělá-
ním v širokém spektru předmětů ekonomických a spole-
čenských věd. Kromě toho fakulta nabízí široké možnosti 
studijních pobytů v zahraničí včetně magisterských studií 
s možnosti získání diplomu M. A. v zahraničí i bohatou na-
bídku stipendií, soutěží i stáží.

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://nf.vse.cz Studijní referentka: Klára Horová
Telefon: +420 224 095 540, e-mail: klara.horova@vse.cz

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
9. prosince 2018 (ke studiu od LS 2018/2019)
31. května 2019 (ke studiu od ZS 2019/2020)

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
17. ledna 2019 (ke studiu od LS 2019/2020)
6. června 2019 (ke studiu od ZS 2019/2020)

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Ekonomie

230 2 roky

prezenční

Hospodářská politika prezenční

Moderní hospodářské dějiny prezenční

Regionalistika a veřejná správa prezenční

Ekonomická žurnalistika prezenční
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