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STUDUJ BYZNYS
NA TECHNICE!

Projektové řízení inovací

Ekonomika a management



OD TRADIC K INOVACÍM
ČVUT v Praze
Masarykův ústav vyšších studií

Špičková úroveň výuky teorie, 
každodenní úzké spojení s praxí, 
prvotřídní jazyková příprava, to vše 
na podporu rozvoje manažerských 
dovedností – to je MÚVS!



MÚVS je vysokoškolský ústav Českého vysokého učení 
technického v Praze, který poskytuje vysokoškolské 
vzdělání v akreditovaných prezenčních a kombinovaných 
bakalářských a magisterských studijních programech 
ekonomického a pedagogického zaměření. Máme špičkový 
akademický tým, jehož členy jsou osobnosti známé nejen 
z akademického prostředí, ale také mají bohatou životní 
zkušenost s řízením významných firem, velkých bank,  
i působením v mediální sféře. Mnozí učitelé MÚVS úspěšně 
působili a nadále působí ve veřejném sektoru. Naší 
specialitou je také prvotřídní jazykové příprava. 

 Absolventi MÚVS nalézají velmi rychle uplatnění na úrovni 
středního a vyššího managementu významných českých a 
zahraničních firem. Jedním z faktorů, které tuto skutečnost 
ovlivňují, je úzké sepětí s praxí: naprostá většina 
absolventských prací vzniká ve spolupráci s konkrétními 
firmami. Od mnoha ekonomických programů studovaných 
na jiných vysokých školách a v České republice se studijní 
programy MÚVS liší větším důrazem na jazykovou přípravu, 
na absolvování části studia na partnerských vysokých 
školách v zahraničí a v možnosti získat dobrou orientaci  
v soudobých trendech rozvoje nových technologií. 
Studium patří k jedněm z nejnáročnějším, ale co  
do uplatnění v praxi také nejefektivnějším ekonomickým 
studijním programům v České republice. 

Nároky učitelů MÚVS jsou vysoké, ale škola vytváří takové 
prostředí, aby je studenti dokázali zvládnout. Náročnost 
studia je daň, kterou absolventi ocení při uplatnění  
na trhu práce a nastartování své profesní kariéry.  
Tomu, kdo má ambici uspět v manažerské roli moderních 
průmyslových i obchodních podniků se zaměřením  
na špičkové technologie, se studium na MÚVS rozhodně 
vyplatí.

KDO JSME?





Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
trvá  tři roky a je vyučovaný v češtině i angličtině.  
Je určen zájemcům o uplatnění na středním stupni řízení  
v technických, provozních, obchodních či marketingových 
útvarech domácích i zahraničních firem. Důraz na výuku 
jazyků směřuje k tomu, aby i studenti české varianty 
studia byli schopni v navazujícím magisterském studiu 
úspěšně absolvovat odborné předměty v angličtině  
a již v bakalářském stupni studia se účastnit zahraničních 
studijních výjezdů a odborných stáží. 

V posledních třech semestrech studia si student českého 
programu volí specializační blok, který nejlépe odpovídá 
jeho zájmům, a to z následujících možností:

* Marketing
* Personalistika
* Podpora firemních procesů
* Účetnictví a daně 
 Obchodní management
* Manažerská informatika

Zvolenou oblast pokrývá jedna z otázek státní závěrečné 
zkoušky a zpravidla také téma bakalářské práce, což však 
není podmínkou.

Pokud se absolvent tohoto studijního programu 
rozhodne po jeho úspěšném ukončení odejít do praxe, 
je plně kvalifikován k tomu, aby zaujal odpovídající místo 
ve středním managementu tuzemských  
i zahraničních průmyslových firem, odpovídající jeho 
odbornému zaměření a dosaženému stupni kvalifikace. 
Bakalářský studijní program Ekonomika a management 
je však orientován také na kvalitní přípravu ke studiu 
souvisejících disciplín v magisterských studijních 
programech.

EKONOMIKA A MANAgEMENT (Bc.)
Economics and Management (Bc.)





Dvouleté navazující magisterské studium je určeno 
absolventům bakalářských nebo magisterských 
technických či ekonomických studijních programů 
vysokých škol. Studovat v tomto programu je možné 
prezenční nebo kombinovanou formou, v anglické verzi 
pouze prezenční. Cílem tohoto programu je připravit 
absolventy na měnící se podmínky v prostředí průmyslu 
a obchodu a poskytnout jim při dalším profesním 
uplatnění konkurenční výhodu na trhu práce. Je mimo 
jiné zaměřen na rozvoj strategického myšlení absolventů 
a jejich schopnosti rychle a kvalifikovaně se rozhodovat.

Studenti získají znalosti určujících parametrů inovačních 
procesů a dovednosti nezbytné k jejich projektovému 
řízení. Naučí se porozumět souvislostem inovačních 
procesů s dosaženou výkonností podniku včetně 
ekonomických ukazatelů. Vyučující kladou důraz  
na rozvoj organizačních a manažerských schopností 
studentů, založených na praktických znalostech  
a zkušenostech s řízením pracovních týmů. Ve výuce se 
studenti setkávají s aplikačními úlohami, které poskytují 
návod na řešení problémů z praxe. Důležitou součást 
výuky tvoří počítačové modelování, které slouží jako 
znamenitý nástroj ke zvládnutí zadaných inovačních 
projektů.
 
Studium zahrnuje čtyři specializační bloky vyučované  
v angličtině a každý student si musí zvolit jeden z nich. 
Na výběr má oblasti:

•	 Projektový	management
•	 Procesní	management
•	 Finanční	management
•	 Logistika	a	dodavatelský	řetězec 

Danou oblast pokrývá jedna z otázek státní závěrečné 
zkoušky a studenti s ohledem na ni mohou volit téma 
diplomové práce. 

Absolventi tohoto studijního programu nalézají 
uplatnění v manažerských pozicích, zaměřených na řízení 
inovačních projektů na různých úrovních. Uplatňují  
se zejména v podnicích založených na důrazu na inovace, 
například v technologických firmách, ale často také jako 
samostatní podnikatelé. Vzhledem k současné dynamice 
technologických a ekonomických změn je to jedna  
z nejperspektivnějších manažerských specializací vůbec.

PROJEKTOVé řÍZENÍ INOVACÍ (Ing.)
Innovation Project Management  (Ing.)



Oddělení jazykových studií MÚVS, známé na celé ČVUT 
jako JASPEX, nezajišťuje jenom jazykovou přípravu 
studentů bakalářského a magisterského studia,  
ale má širší odborné zaměření. Na MÚVS lze skládat 
certifikované zkoušky TOEIC a získat další jazykové 
certifikáty s mezinárodní platností. JASPEX nabízí 
například kurzy:

•	 EAP	–	English	for	Academic	Purposes
•	 ESP	–	English	for	Specific	Purposes
•	 English	for	Intercultural	Communication
•	 Presentation	Skills	

Pozornost, věnovaná na MÚVS jazykovým dovednostem, 
není samoúčelná. Téměř každý student, který řádně plní 
studijní povinnosti, může během studia vycestovat  
v rámci programů ATHENS nebo ERASMUS+ Možností 
využít tyto programy nabídka MÚVS nekončí.

Propojení výuky se světem včetně semestrálních výjezdů 
na partnerské univerzity po celém světě mimo výše 
uvedené programy patří k typickým atributům studia  
na MÚVS. Také díky němu získávají naši absolventi 
výhodné postavení na startovní čáře své profesní kariéry. 

Chcete se o jazykové přípravě na MÚV dozvědět více?

Ptejte se na:

Důraz na jazyky a zahraniční zkušenost

jaspex@muvs.cvut.cz



V roce 2019 oslavila ČVUT v Praze sto let vysokoškolské 
výuky ekonomických disciplín, protože 19. října 1919 
byla jako její součást otevřena Vysoká škola obchodní. 
Již dříve však na C. k. České vysoké škole technické 
v Praze, bezprostřední předchůdkyni ČVUT, vytvořil 
právník, národohospodář a politik Albín Bráf moderní 
českou hospodářskou terminologii. Založení Vysoké 
školy obchodní bylo jeho dlouhodobým cílem.

Vysoká škola obchodní jakožto součást ČVUT zanikla po 
roce 1948. Krátce na ni navázala Fakulta ekonomicko-
inženýrská, na které v polovině 50. let minulého století 
krátce studoval i pozdější prezident České republiky 
Václav Havel. Také tato fakulta však byla roku 1960 
zrušena. Teprve po obnově akademických svobod po 
roce 1989 na jejich tradici navázal Masarykův ústav 
vyšších studií ČVUT v Praze (MÚVS), založený roku 
1992. Od roku 1994 zde fungoval společný program 
Master of Business Administration (MBA) s britskou 
Sheffield Hallam University, který za dobu svého 
trvání absolvovalo 678	posluchačů. Později se MÚVS 
zaměřil na standardní výuku ekonomických disciplín 
v akreditovaných bakalářských, magisterských, ale 
i doktorských studijních programech, které dosud 
absolvovalo	přes	2	000	studentů.

V posledních letech získal Masarykův ústav vyšších studií 
ČVUT akreditaci pro bakalářský studijní Ekonomika	 
a management (v českém i anglickém jazyce)  
a navazující magisterský studijní program Projektové	
řízení	inovací (rovněž v českém i anglickém jazyce). 
Stranou pozornosti tehdy zůstaly pedagogické 
disciplíny. Proto MÚVS přistoupil k obnově akreditace 
pro studijní program Učitelství	praktického	
vyučování	a	odborného	výcviku. Tuto akreditaci získal 
rozhodnutím Národního akreditačního úřadu ze dne 
23. června 2021 na dobu deseti let. Tím bylo doplněno 
portfolio akreditovaných studijních programů, které 
MÚVS umožňuje v plném rozsahu plnit úkoly, k jejichž 
naplňování byl před bezmála desetiletími založen.

MÚVS ve světle faktů 



Nabízíme Ti unikátní spojení špičkového ekonomického 
vzdělání s perfektní orientací v současném vývoji 
technologií. K tomu navíc vynikající jazykovou průpravu!  
To všechno činí z MÚVS ideální startovní pole k zahájení Tvé 
profesionální kariéry. Přesvědč se o tom sám/sama na našich 
Dnech otevřených dveří. Dozvíš se zde spoustu užitečného: 
o podmínkách přijetí do bakalářského a magisterského 
studia, o možnostech vycestování během studia,  
o studentském životě v kampusu i o všem ostatním, co Tě 
bude zajímat. Široký prostor pro všechny Tvé otázky – ať už 
je položíš naživo, nebo online – nastane v těchto dnech:

 Den otevřených dveří
 v pátek 10. prosince 2021
 Den otevřených dveří 
 v pátek 4. února 2022
 Den otevřených dveří 
 v pátek 11. března 2022

S našimi studijními programy se můžeš seznámit rovněž na 
veletrzích	pomaturitního	vzdělávání:

 Gaudeamus Bratislava  
 5. – 7. září 2021

 Gaudeamus Brno  
 23. – 26. listopadu 2021

 Gaudeamus Praha  
 25. – 27. ledna 2022

Přijímací zkoušky ke studiu na MÚVS se konají formou 
písemných testů z matematiky a anglického jazyka. 
Přijímací zkoušky nemusejí skládat ti uchazeči, kteří dosáhli 
v závěru 3. ročníku střední školy průměru do 1,4. 

Seznamte se s námi!



MÚVS

Jak se k nám dostat?

admission@mias.cvut.cz

info@muvs.cvut.cz

Na vaše otázky rádi odpovíme prostřednictvím e-mailů:

Najdete nás v nejhezčí a nejklidnější části dejvického 
kampusu ČVUT v Praze na adrese:

Masarykův	ústav	vyšších	studií
ČVUT	v	Praze
Kolejní	2637/2a
160	00	Praha	6



www.muvs.cvut.cz
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