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Vymezení výstupních znalostí a dovedností 

 

Absolvent je odborně kvalifikovaným pracovníkem terciární vzdělávací úrovně, který prakticky ovládá ucelené 

soubory znalostí a dovedností nutných k výkonu kvalifikovaných řídících činností v oblasti finančnictví  

a bankovnictví.  

 

Absolvent je připraven pro činnost v soukromém ziskovém sektoru, státních neziskových institucích, zájmových 

organizacích, veřejném sektoru. Může založit a vést vlastní firmu. Uplatnění nachází jako pracovník ve 

specializovaných odborných ekonomických útvarech, v peněžních ústavech, pojišťovnách, finančních 

ředitelstvích a úřadech, ve státní správě, v rozpočtových a příspěvkových organizacích. 

 

Absolvent získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných 

předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen požadavky trhu práce i rychlým rozvojem společnosti 

především v oblasti finančnictví a bankovnictví či v sektorech řízení projektů a ve všech oblastech společenského 

života v ČR i v EU. 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru 

 

Vzdělávání postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jeho ukončení absolvent 

 

 disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní 

sebevědomí, měl pozitivní hodnotovou orientaci odpovídající demokratické společnosti, 

 uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva, respektoval práva ostatních lidí, byl 

připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci, 

 uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, uplatňoval 

společenskou a řečovou etiketu, 

 uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o odborné problematice výstižně 

a logicky, 

 projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním, 

 mohl vést kolektiv pracovníků a byl schopen pracovat v týmu, který se pružně přizpůsobuje požadavkům 

klientů,  

 byl motivován k  dalšímu vzdělávání v oblasti cizích jazyků a aktivně si osvojoval nové poznatky 

potřebné pro kvalifikovaný výkon. 

 

 byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu 

a dokázal první pomoc sám poskytnout, 

 

 dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 

a také dodržoval platnou legislativu v oblasti GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 



Profil absolventa 

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru 

 

Po ukončení přípravy a úspěšném absolvování disponuje absolvent odbornými kompetencemi: 

 

 komunikuje v jednom cizím jazyce, ústně i písemně ovládá také odbornou terminologii, 

 aktivně využívá znalost ekonomických pojmů a souvislostí, chápe příčiny a důsledky stavu a vývoje 

ekonomických jevů a procesů, 

 má teoretické znalosti a vědomosti z ekonomiky obchodního závodu, umí je použít v praxi při analýze 

ekonomické situace v ČR, 

 ovládá účetnictví, umí vyhodnotit získané informace a využít je pro řízení, 

 orientuje se v právním řádu a ustanoveních práva obchodního, živnostenského, pracovního, rodinného, 

správního, trestního a přestupkového, 

 ovládá  problematiku finančního řízení podniku, 

 má dostatečně rozvinuté obecné komunikativní schopnosti a dovednosti, ovládá obchodní korespondenci 

a standardy v oblasti projektového řízení a využívá nejnovější poznatky z oblasti projektového řízení, 

 naučí se v praxi používat své dosavadní teoretické znalosti a bude přímo konfrontován s výsledkem 

a použitelností své práce v reálné pracovní situaci, 

 ovládá moderní verze běžných kancelářských programů a speciálních programů v oblasti finančnictví, 

 orientuje se v účetních výkazech a využívá tyto informace pro potřeby finanční analýzy a posouzení 

finančního zdraví podniku, 

 orientuje se v činnostech v rámci pojištění, provádí úkony správy pojištění,  

 umí prezentovat konkrétní postupy při zpracování účetnictví a daňové evidence na účetním software pro 

malé a střední firmy, 

 naučí se v praxi lépe a komplexněji hodnotit ekonomické souvislosti, dokáže aplikovat ekonomii na 

praktické životní otázky, 

 orientuje se v základních pravidlech a normách pro formální úpravu písemností dle platných norem, 

 ovládá mzdové účetnictví a dokáže ho využít ve finančním řízení podniku, 

 orientuje se v jednotlivých druzích kalkulací, 

 dokáže aplikovat moderní poznatky o penězích, bankách a finančních trzích v podmínkách tržní 

ekonomiky, 

 orientuje se v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů. 

 

Bakalářské studijní programy v příbuzných oborech vzdělávání, definice rozdílů, možnosti prostupu 

absolventů: 

Vzdělávací programy se zaměřením na finančnictví a bankovnictví lze studovat na veřejných i soukromých 

vysokých školách v ČR v rámci studijního programu ekonomického zaměření např. na Vysoké škole báňské  

v Ostravě, na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě (Praha), na Slezské univerzitě v Opavě a na Obchodně 

podnikatelské fakultě v Karviné, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Mendlově univerzitě v Brně, na 

Technické univerzitě v Liberci, na Vysoké škole ekonomické v Praze, na Bankovním institutu vysoké školy 

v Praze, na Vysoké škole obchodní v Praze, na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze, na Vysoké 

škole ekonomie a managementu v Praze, na Vysoké škole finanční a správní v Praze, na Soukromé vysoké škole 

ekonomické ve Znojmě, na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně, na Rašínově Vysoké škole v Brně. 



Profil absolventa 

Školní vzdělávací programy oboru vzdělání a definice přidané hodnoty absolventa VOŠ 

Na středních odborných školách jak v ČR, tak i v našem regionu je finančnictví a bankovnictví v rámci ŠVP 

vyučován v oborech vzdělání s ekonomickým zaměřením, např. obchodních akademiích, ekonomických lyceích, 

středních odborných školách. 

Přidaná hodnota vzdělání absolventa AHOL – VOŠ spočívá v hloubce vědomostí, dovedností a absolvované 

souvislé praxe: 

 

 obecného charakteru, zejména v disponování rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi  

a sebehodnocení, uvědomění si své národní a evropské identity, lidských práv, významu kultury osobního 

projevu pro společenské a pracovní uplatnění, uplatňování společenské a řečové etikety, umění získávat 

a podávat potřebné informace, v schopnosti vyjadřovat se o odborné problematice výstižně a logicky,  

v projevování smyslu pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, v umění vést a řídit kolektiv 

pracovníků a ve schopnosti pracovat v týmu, 

 odborného charakteru, především účetnictví, podnikových financí, finančního řízení, práva, 

ekonomického pojmového aparátu, ve využívání znalostí ekonomických a sociálních jevů a procesů, 

zejména z ekonomiky obchodního závodu, ekonomie, managementu, marketingu, daňového systému, 

kapitálových trhů, nákladů, kalkulací a cen, pojišťovnictví a bankovnictví. 

  

 

 

 


