
 

 

 
 1. Základy managementu a řízen 2. Strategický management 3. Krizové řízení a řízení změn 4. 

Ekonomika a finanční řízení 5. Personální management 6. Marketing a PR komunikace 7. Projektové 

řízení a komunikace 8. Leadership a týmová práce 9. Obchodní právo 10. Manažerské a vůdcovské 

dovednosti  

1. Finanční řízení podniku  

2. Optimalizace řízení a plánování cash-flow 

3. Měření výkonnosti podniku 

4. Investice a finanční plánování  

5. Risk management – strategie řízení a 

finančních rizik 

6. Mezinárodní finance a mezinárodní 

finanční systém 

7. Finanční informace pro management   

8. Mezinárodní účetnictví  

9. Daňový systém I. 

10. Daňový systém II. 

Program MBA Finanční management a účetnictví 

je zaměřený na rozšíření znalostí o podnikových 

financích, plánování a investičním rozhodování. 

Studenti si osvojí metody měření výkonnosti 

podniku, aby mohli podle výsledků zavádět 

potřebné inovace. Budou seznámeni se všemi 

podstatnými principy finančního řízení, které je 

stěžejní součástí managementu organizace, a 

taktéž se seznámí s problematikou investic, 

finančního plánování, risk managementu, 

manažerským účetnictvím a s problematikou 

daňové oblasti.  

 

Program je navržen pro manažery, podnikatele, 

finanční ředitele, účetní a všechny ostatní 

uchazeče, kteří usilují o získání klíčových znalostí 

z oblasti finančního managementu, jež by pomohly 

danému podniku k dosažení kladného 

hospodářského výsledku.  

 
Program MBA Management a leadership 

poskytuje studentům všechny nezbytné znalosti ze 

všech stěžejních i podpůrných oblastí 

managementu, tedy nejen z krizového řízení, řízení 

změn, finančního, podnikového a personálního 

managementu, ale i z oblasti marketingové 

komunikace, Public Relations, projektového řízení 

či obchodního práva. Pokrývá tak velmi široké 

spektrum praktických znalostí a dovedností a vždy 

zdůrazňuje vliv dané oblasti na strategická 

rozhodnutí manažera.  

 

Tento profesní vzdělávací program je určen všem 

členům středního a vyššího managementu, kteří 

činí důležitá strategická rozhodnutí a určují tak 

směřování a budoucnost dané společnosti. 

 
1. Základy managementu a řízení  

2. Strategický management  

3. Krizové řízení a řízení změn  

4. Ekonomika a finanční řízení  

5. Personální management  

6. Marketing a PR komunikace  

7. Projektové řízení a komunikace  

8. Leadership a týmová práce  

9. Obchodní právo  

10. Manažerské a vůdcovské dovednosti 


