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ČVUT v praze
masarykův ústav vyšších studií

Špičková úroveň výuky teorie, 
každodenní úzké spojení s praxí 
a prvotřídní jazyková příprava.
to je MÚVs ČVUt.

od TRadiC 
k inoVaCÍm



Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze  
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 z akademického prostředí, mají také bohaté 
životní zkušenosti s řízením významných firem, inovačních 
projektů i s působením v mediální sféře. Mnozí učitelé 
MÚVS úspěšně působili a nadále působí ve veřejném 
sektoru. 

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  
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 na MÚVS  
je náročné, ale přináší vynikající možnosti uplatnění  
v praxi.

kdo jsmE?



Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
trvá tři roky a je akreditován v češtině a angličtině. Výuka 
důsledně propojuje vysokou úroveň teoretické přípravy  
s praktickými příklady a skutečnou firemní praxí. Bakalářské 
práce zpracovávají studenti zpravidla přímo na základě 
této praxe. 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 jeden ze specializačních bloků, který 
nejlépe odpovídá jeho zájmům. Na výběr jsou:

Marketing
Personalistika
Podpora firemních procesů
Účetnictví 
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 technických či ekonomických 
studijních programů vysokých škol. Studovat tento program 
v českém jazyce 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 se rychle a kvalifikovaně  
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 na 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 i v českém studijním programu a každý 
student si volí jeden z nich. Na výběr jsou:

 Project Management
 Process Management
 Financial Management
 Regional Studies 

Výběr zaměření umožňuje profilaci každého studenta dle 
vlastního zájmu. Daná oblast pak vstupuje i do státních 
závěrečných zkoušek a s ohledem na ni si studenti 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 jeden  
z nejperspektivnějších studijních programů vůbec.

pRojEkToVé řÍzEnÍ inoVaCÍ (ing.)
Innovation Project Management  (Ing.)





Tento studijní program navazuje na dlouholetou tradici 
pedagogických  oborů, které se na ČVUT vyučovaly již od  
roku 1964. Je určen zejména pro absolventy technických 
oborů středních škol, kteří pracují jako učitelé praktického 
vyučování nebo učitelé odborného výcviku. Forma studia 
je kombinovaná se standardní dobou studia tři roky. 

Kontaktní část výuky je termínově přizpůsobena pracovním 
povinnostem studentů. V rámci distanční části studia 
se proto mohou opírat o kvalitně zpracované studijní 
materiály, které nahrazují některé přednášky a semináře, jež 
nejsou vyučovány prezenčně. Studenti si v průběhu studia 
osvojují poznatky z pedagogických a psychologických 
disciplín, z didaktiky příslušných technických oborů  
a specializací. Vyučující kladou důraz rovněž na rozvoj 
komunikačních a prezentačních dovedností. Absolventi 
se dobře orientují i v problematice řízení vzdělávacího 
procesu.

I když absolventi programu najdou uplatnění především 
jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku, 
získávají také tzv. pedagogické minimum. Program 
poskytuje nezbytnou pedagogickou kvalifikaci také 
specialistům vyučujícím odborné předměty na středních 
či vyšších odborných školách technického směru a dobrou  
průpravu i v oblasti organizace a řízení pedagogického 
procesu v odborných vzdělávacích institucích, ve státní  
a veřejné správě apod.

Uchazeč o studium musí doložit absolvování odborného 
středoškolského studia s maturitní zkouškou, případně 
vystudování studijního programu technického typu  
na VOŠ, VŠ apod. Dále uchazeč skládá přijímací zkoušku  
zaměřenou na studijní předpoklady a všeobecný rozhled,  
zejména ve vztahu k technickým vědám.

Informace o studijním programu:
doc. Ing. David Vaněček, Ph.D.
david.vanecek@cvut.cz 
224 353 166

UČiTElsTVÍ pRakTiCkého VyUČoVánÍ 
a odBoRného VýCVikU (Bc.)





MÚVS ČVUT poskytuje svým studentům důkladnou 
jazykovou průpravu. Výuka anglického jazyka probíhá 
na několika úrovních – tedy tak, aby co nejvíce rozvíjela 
znalosti a dovednosti jednotlivých posluchačů. Institut 
jazykových studií MÚVS se ale soustředuje i na další cizí 
jazyky, především němčinu, španělštinu a francouzštinu. 
Schopnost plynulého užívání jazyka se prohlubuje také  
v odborných předmětech, které institut zajišťuje: 

 Business Correspondence 
 Presentation Skills
 English for Intercultural Communication 
 Critical Thinking
 

Na institutu jazykových studií MÚVS lze také skládat 
certifikované jazykové zkoušky JASPEX® 
(angličtina a němčina na úrovních A1 až C1).

důRaz na jazyky 
a zahRaniČnÍ zkUšEnosT

Podrobnější informace získáte na adrese: 

jana.skodova@cvut.cz
eva.cislerova@cvut.cz



ÚsTaV s VizÍ BUdoUCnosTi 
a oTEVřEný VEřEjnosTi

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT oslaví v roce 2022 
své 30. narozeniny. Nevznikal na zelené louce, mohl 
navazovat na tradice více než sto let starého pěstování 
ekonomických oborů a později i pedagogických oborů  
na technické univerzitě, z níž vzešla nynější ČVUT.

Za těch 30 let se jeho směřování dílčím způsobem 
proměňovalo, ale vždy spočívalo na třech základních 
pilířích. První pilíř představovaly ekonomické studijní 
programy s vazbou na implementaci nových technologií 
a řízení strategických a inovativních projektů, druhý 
pilíř pak spočíval na tzv. inženýrské pedagogice usilující  
o rozvoj učitelství technických předmětů a třetím pilířem 
byla vždy kvalitní jazyková příprava. Tyto pilíře i nadále 
tvoří základ, na němž se ovšem přetvářejí výzkumné  
a výukové přístupy, které hledí do budoucna.

MÚVS může spoléhat na zázemí ČVUT, které umožňuje 
studentům zapojit se do výuky šesti evropských 
technických univerzit sdružených v konsorciu EuroTeQ. 
Velké množství smluv se zahraničními partnery 
umožňuje studium jak v Evropě, tak i mimo ni. Řadu 
konkrétních akcí mezinárodní spolupráce organizuje 
MÚVS samostatně. Jde například o propojení českých  
a zahraničních studentů při řešení konkrétních projektů 
mezinárodních firem; rozvoj tzv. inženýrské pedagogiky 
využívá spolupráci v rámci International Society for 
Engineering Pedagogy (IGIP), kde pracovníci MÚVS již 
tradičně zaujímají významné postavení ve Výkonném 
výboru či Vědecké radě tohoto sdružení.

Ústav vnímá potřebu realizovat a rozvíjet i aktivity, 
které naplňují společenskou úlohu univerzit. Zavedení 
volitelného předmětu „praxe“ propojuje výuku se 
získáním praktických zkušeností. Usiluje o to, aby se 
studenti seznámili s moderními trendy vývoje současných 
technologií. MÚVS sehrává významnou roli v oblasti 
celoživotního vzdělávání, kde nabízí jazykové kurzy, 
certifikované zkoušky nebo kurzy koučinku. Uplatňuje 
se rovněž jako důležitá instituce při popularizaci vědy  
a zapojení veřejnosti do diskusí o závažných výzvách,  
jež přináší současný, rychle se proměňující svět.



spolEČEnský RozměR mÚVs

Poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer, 
komisařka Evropské komise Věra Jourová, ekonom 
světového významu a někdejší kandidát na prezidenta 
České republiky Jan Švejnar  nebo generální ředitel Hyundai 
Motor Czech Martin Seitz. Ti všichni byli hosty debatních 
večerů MÚVS, nazvaných „Hádej, kdo přijde na diskuzi?“, 
jejichž záznamy snadno najdete na platformě Youtube. 
Dialogy s významnými osobnostmi na závažná aktuální 
témata jsou vyjádřením společenské odpovědnosti, kterou 
MÚVS jako akademické pracoviště přijímá. Setkání v rámci 
tohoto cyklu přitáhla nejen pozornost studentů, ale také 
veřejnosti, a založila tradici, v níž MÚVS úspěšně pokračuje.

MÚVS je rovněž místem, kde probíhají prezentace 
zajímavých vědeckých publikací, které dokáží oslovit  
i širší veřejnost. Diskuse výsledků vědeckých bádání  
a popularizace výsledků vědy dotváří tvůrčí a otevřenou 
atmosféru našeho vysokoškolského ústavu.



podpoRUjEmE ÚspěCh

Sportujete rádi? Na MÚVS 
vám budeme nejen fandit, ale 
připravíme vám i skvělé podmínky. 
Naší specialitou je florbal, v němž 
máme velkou tradici, ale žádné 
sportovní odvětví nepřehlížíme. 
Na evropském šampionátu 
vodních slalomářů v Itálii v květnu 
2021 vybojoval svou další zlatou 
medaili student magisterského 
studia MÚVS a český reprezentant 
Vít Přindiš.



Virtuální svět dokáže zprostředkovat mnoho informací. 
Ale nahradit osobní zkušenost nedovede. Přijďte se k nám 
podívat na Den otevřených dveří! Každý akademický rok 
se MÚVS návštěvníkům otevírá třikrát, v listopadu, v únoru  
a v březnu. Přesné termíny akcí naleznete na našich webových 
stránkách: https://www.muvs.cvut.cz/dod/

A každoročně nás také najdete na evropských veletrzích 
pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS, ať již v Praze, Brně 
či Bratislavě.

sEznamTE sE s námi!

nezapomeňte! 

Chcete-li u nás studovat, přihlášku si musíte vždy podat 
nejpozději 31. března daného roku.



mÚVs

kdE nás najdETE

muvs@cvut.cz

muvs-studijni@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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