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Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nej-
prestižnější veřejné vysoké školy universitního 
typu v České republice. Její obor „Podniková eko-
nomika a management“ postoupil v ratingu mezi-
národního hodnocení „Financial Times“ z minu-
lého 58. místa v roce 2011 na 52. místo ve světě. 
Významným měřítkem kvality školy je 2. místo 
ve světovém ratingu společného programu CEMS 
(MIM – Master of International Management). 

Ve svých šesti fakultách vyučuje širokou škálu akredito-
vaných bakalářských, magisterských a doktorských stu-
dijních programů. Vede své habilitační a jmenovací řízení, 
vydává odbornou literaturu a vlastní domácí i zahraniční 
vědecké a výzkumné projekty. Především pro svůj rozvoj 
internacionalizace získala VŠE v Praze již počtvrté mezi-
národní ocenění „1st Business School  in Eastern Euro-
pe“. V regionu východní Evropa soutěžila Vysoká škola 
ekonomická se 74 univerzitami z 20 zemí. 

Samotná fakulta podnikohospodářská se na VŠE inten-
zivně  věnuje  domácímu  i  zahraničnímu  ekonomickému 
vývoji a podmínkám podnikové sféry. Je odborným cent-
rem ekonomického a manažerského výzkumu. Pedago-
gickou součástí  fakulty  je příprava kvalitních odborníků 
a manažerů pro podnikovou praxi. Za tímto účelem byla 
také  založena Mezinárodní  škola  podnikání  a manage-
mentu (ISBM). 

ISBM  doplňuje,  a  hlavně  rozšiřuje  studijní  a  vzdělávací 
programy tak, aby její absolventi byli silnými osobnostmi, 
měli potřebný odborný  rozhled a uměli co nejlépe  řešit 
aktuální manažerské potřeby podniků. 

Mezi dva hlavní programy patří:
• institut exekutivního vzdělávání 

• mezinárodně akreditovaný program MBA

Úvodem



Slovo akademického ředitele ISBM
Uvědomujeme  si,  že  manažerské  vzdělávání  je  dnes  velkou  
módou,  kterou  převzaly  vzdělávací  instituce  nejrůznější  úrovně. 
Náš koncept se zaměřuje na mezinárodní úroveň, vysokou kvalitu 
výuky, náročnost studia, která odpovídá náročnosti doby a nároč-
ným potřebám podnikové sféry. 

Pro náš program MBA jsme proto vybrali speciálně vybraný me-
zinárodní  profesorský  tým,  který  zaručuje  propojení  posledních 
vědeckých poznatků s manažerskou praxí. Jsme si vědomi sku-
tečnosti,  že vysoké nároky každý neocení, přesto věříme, že  ty, 
kteří se rozhodnou u nás studovat, rozhodně nezklameme.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
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Slovo koordinátora ISBM
Jako absolvent mezinárodního programu ve spolupráci s  odbor-
níky z VŠE v Praze se rád podílím na koordinaci ISBM. Z osobní 
zkušenosti  mohu  potvrdit  obrovský  přinos  programu  MBA  pro 
svou profesní a manažerskou praxi v několika společnostech. Je 
mi potěšením doprovázet nové a nové adepty programu v  jejich 
osobnostním, profesním a manažerském růstu. 

Žijeme ve velmi turbulentní společnosti a pracujeme také v neklid-
ných firmách a institucích. Dynamický vývoj globalizované ekono-
miky  vyžaduje  zdravé  vůdčí  a manažerské  osobnosti.  Vyzrálost 
manažera nemůžeme nikdy očekávat bez neustálého odborného 
vzdělávání a profesního rozvoje. Jsme však svědky toho, že osob-
ní studentova práce s lektory a týmová forma studia v mezinárod-
ním kontextu  rozhodně účastníkům studia pomáhá k  tomu, aby 
byli lépe přípraveni na současné a budoucí pracovní výzvy.

Mgr. Dušan Kučera, MBA
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Mezinárodní program MBA

Přednosti studia mezinárodního 
programu MBA
Proč doporučujeme tento studijní program?  
V čem je jedinečný a přínosný?

·  Koncepce programu propojuje teorii s aktuálními trendy  
a potřebami manažerské reality

·  Součástí studia je především řešení konkrétních problémů 
z prostředí firmy

·  Absolventi získají ucelený strategický pohled na řízení firem 
a organizací 

·  Studium navyšuje hodnotu řídícího i samostatného 
odborného pracovníka 

·  Program poskytuje nadstandardní manažerské vzdělání

·  Absolventi získají vyšší hodnotu pro firmu

·  Studenti se seznámí s odborníky a manažery různých  
oborů

Přednosti studia na ISBM
Program MBA na ISBM nabízí své specifické  
možnosti a podmínky:

·  Mezinárodní univerzitní prostředí s vybavenou odbornou 
knihovnou a studovnou

·  Evropskou akreditací manažerského programu  
u společnosti FIBAA (90 ECTS).

·  Mezinárodně platný diplom MBA 

·  Mezinárodní sestavu kvalitních vyučujících s bohatou 
odbornou a pedagogickou zkušeností

·  Aktuální poznatky z vědy a praxe     
·  Účinné a moderní výukové metody 

·  Plně vybavené výukové prostory 
·  Možnost studijního stipendia 

·  Partnerská univerzita ZHAW Curych

Mezinárodně akreditovaný program MBA na VŠE velmi vhodně doplňuje, a hlavně rozšiřuje studijní a vzdě-
lávací programy fakulty tak, aby měl absolvent co nejlepší výchozí pozici na pracovním trhu, ale aby také 
společnosti a firmy mohly využít odborný a vědecký potenciál nejlepších pedagogů ze všech fakult VŠE 
v Praze.
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Mezinárodní akreditace programu
Akreditace by měla být jedním ze základních vodítek uchazeče při výběru školy, protože je podstatnou  
garancí kvality studia. Mezinárodní akreditace stvrzuje, že škola samotná (nejen partnerská instituce) splňu-
je předem dané rigorózní podmínky a poskytuje vysokou kvalitu studia. 
Program MBA na VŠE – ISBM je akreditován evropskou institucí FIBAA (Foundation for International Busi-
ness Administration Accreditation, Bonn), která akredituje vzdělávací programy především na universitách 
a vysokých školách v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V ČR jsme jedinou veřejnou vysokou 
školou s vlastní akreditací programu MBA.

Mezinárodní akreditace garantuje:
•  Mezinárodní standard vzdělávání a uznatelnost diplomu  

• Kvalitní výběr vyučujících

• Partnerství se zahraniční univerzitou ZHAW Curych

• Vhodně volená metodika výuky

• Ucelenost a interdisciplinarita výuky

• Osobní řešení pracovních úkolů

• Interaktivní vzdělávání

• Volba specializace

• Zpětná vazba ze strany studenta

• Zpětná vazba ze strany zaměstnavatele
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Struktura studia
Organizace studia je tvořena modulově, každý modul je složen z dílčích kurzů  
v hodnotě 90 ECTS kreditních bodů:

• Management Basics
  Management Basics
  Operations Management
  Multinational Management
 
• HR Management
  HR Management
  Management Skills, Coaching,  
  Leadership
  Managerial Psychology  
  and Sociology
  Intercultural Management  

• Framework of Economics
  Economics
  World Economy Trends
  Applied Statistics

•  Corporate Governance  
and Legal Framework

  Legal Environment
  Corporate Governance
  Fuse and Acquisitions
 
• Marketing
  Marketing Management
  Consumer Behavior
 
•  Accounting, Taxation,  

Auditing
  Financial Accounting
  Taxation and Auditing
  Applied Accounting  
  for the Management
 

• Financial Management
  Managerial Finance
  Financial Modeling 
  in Business Practice
  Finance & International Financing
 
• Information Management
  Information Systems
  IT Management
 
• Strategic Management
  Strategic and Risk Management
  Change Management
  Project Management
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ISBM nabízí studijní program MBA ve čtyřech volitelných specializacích, které jsou vhodné pro vedoucí 
pracovníky a zaměstnance s perspektivou kariérního růstu, kteří v rámci své funkce mají profesionální či 
odbornou odpovědnost v následujících oblastech:

Business and Entrepreneurship
• Entrepreneurship
• Business Evaluation
• Investment Decision Making
 

Transport and Logistics
• Logistics and SCM
• Transport and Logistics

Public Administration
• European Law
• European Funding Policies
• Comparative Public Administration
 

Construction Management
• Corporate Construction Management
• Building Development
• Facility Management
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Přijetí ke studiu
Každý zájemce je zván k osobnímu 
představení a pohovoru o studiu. Mezi 
formální požadavky přijímacího řízení patří:

• Profesní životopis

• Motivační dopis

• Dvě doporučení (např. bývalá škola a zaměstnavatel)

•  Ukončené vysokoškolské vzdělání  
(alespoň bakalářské studium)

• minimálně 2 roky praxe po ukončení studia

• GMAT nebo interní odborný test a pohovor

•  Prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni  
B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní jazykový test 
s následně vyššími nároky pohovoru

Přijetí ke studiu programu  
MBA na ISBM nabízí:

•  Dvou a půlletý vzdělávací program

•  Výukové podklady pro výuku předem

•  Přístup do universitní knihovny

•  Dodatečné jazykové kurzy

•  Osobní konzultace s odborníky v oboru

•  Zaměření studenta na řešení problémů z vlastní praxe

•  Účast na odborných a společenských akcí studentů  
a absolventů VŠE v Praze
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Cena studia
• Cena se řídí platným ceníkem pro daný studijní rok

• Uchazeč má možnost získání stipendia dle předem stanovených podmínek

• Nabízíme výhodné podmínky financování studia

• Platbu za studium je možné rozložit vždy na začátek nového semestru

• Během studia lze zajistit ubytování, stravování a parkování

Mgr. Dušan Kučera, MBA
Koordinátor ISBM
Email: dusan.kucera@vse.cz
Tel. +420 224 098 441

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu

Michaela Sochorová
Sekretariát ISBM
michaela.sochorova@vse.cz
Tel.: +420 224 098 542

University of Economics in Prague
Faculty of Business Administration
International School of Business and Management

nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3
http://isbm.vse.cz



International School

 

of Business and Management


