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Aktuální trh práce

• Dynamicky se měnící – nutná flexibilita absolventů a 
ochota odborně se dále rozvíjet a učit se novým věcem

• Otevřený zejména absolventům s praktickými znalostmi a 
dovednostmi získanými v průběhu studia, kteří se rychleji 
adaptují v reálném prostředí

• Klíčové jsou mimo odborné zaměření tzv. soft-skills, tj. 
komunikační dovednosti, kritické myšlení, týmovost, 
interdisciplinární přístup

• Nové trendy (digitalizace, automatizace, inovace) –
požadavek na elementární digitální gramotnost absolventů

• Globální trh práce přináší požadavek na dobré jazykové 
vybavení absolventů (min. angličtina)



Reakce MVŠO na aktuální potřeby trhu práce

• Inovace studijního programu Ekonomika a management 
a jeho akreditace jako profesně zaměřeného SP
– Důraz na schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám trhu práce –

podpora interdisciplinárního přístupu ve všech vzdělávacích aktivitách

– Maximální míra připravenosti absolventů pro vstup na trh práce získaná 
v průběhu studia prostřednictvím profesně zaměřených aktivit

– Posilování „soft-skills“ dovedností studentů napříč celým studiem –
komunikační dovednosti, týmové řešení případových studií, skupinové 
projekty,…

– Ukotvení hodnotového rámce studentů a rozvoj jejich osobnostních 
rysů formou kariérového a profesního poradenství, workshopů a 
dalších vzdělávacích a rozvojových aktivit

– Rozvoj jazykových dovedností v rámci mezinárodních aktivit 
(„international week“, zahraniční mobility studentů,…)



Inovace studijního programu Ekonomika 
a management

• Bakalářský studijní program (SP), realizován od 2006

• V rámci inovace SP akreditován jako profesně zaměřený

– Akreditace udělena 06/2019, výuka zahájena v akademickém roce 
2019/2020

– Cíl: aplikace teorie v praxi => maximální míra připravenosti absolventů 
na vstup na trh práce

– Profil absolventa: 

• Ekonomicko-manažerské pozice zejména v rámci malých a 
středních podniků

• Rozvoj vlastních podnikatelských aktivit



Inovace studijního programu Ekonomika 
a management

• Změny ve studijním programu

– Zvýšení rozsahu odborné praxe studentů všech ročníků, zavedení 
přípravných týdnů (workshopů, kurzů) pro snazší vstup na trh práce v 
rámci praxí a po studiu

– Vyšší míra zapojení odborníků z praxe do výuky a studijních aktivit

– Spolupráce s firmami při řešení studentských projektů, seminárních a 
kvalifikačních prací a interdisciplinární případové studie zaměřené na 
podnikání a strategické řízení firmy

– Zařazení předmětů Dovednosti profesionální komunikace a Tvorba 
elektronické dokumentace mezi povinné předměty 1. ročníku



Inovace studijního programu Ekonomika 
a management

• Změny ve studijním programu
– Rozšíření nabídky povinně volitelných předmětů

• Projektový a dotační management

• Tvorba a prezentace grafické informace

• Webové technologie pro ekonomy

• Zdroje ekonomických dat

• Aplikovaná hospodářská politika

• Marketingový výzkum

– Rozšíření nabídky volitelných předmětů

• Němčina

• Pracovní právo

• Obchodní činnosti

• Behaviorální management



Trendy digitálního vzdělávání na MVŠO

• Vytváření online vzdělávacích materiálů zveřejňovaných 
na portálu Edulam.cz

– Krátká výuková videa z oblasti ekonomiky a managementu

– Přednášky odborníků z praxe

– Studijní opory a další vzdělávací materiály

• Zavádění online výukových a studijních nástrojů do 
realizace SP Ekonomika a management

– Online výuka a konzultace prostřednictvím MS Teams, Skype

– Online testy prostřednictvím MS Forms, Socrative, ...
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Ta to prezentace je zpracována pro workshop „Vzdělávání pro trh práce“, který je 

výstupem projektu EDULAM.

Projekt EDULAM - „Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu 

práce, digitalizaci a internacionalizaci“ (č. projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341) je spolufinancován Evropskou unií.


