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Vážení studenti, 
 
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou studia ve studijním programu  
 

Hospodářská a kulturní studia. 
 
Tento program spojuje humanitní a praktické zaměření. Stále více se totiž ukazuje, že 
absolventi humanitních programů, o jejichž studium je poměrně velký zájem, mívají 
po ukončení vysoké školy v některých případech potíže s uplatněním. Studium kultury 
a soudobých teorií společnosti totiž na mnoha vysokých školách nebývá doprovázeno 
tzv. praktickými předměty, bez kterých se málokterý absolvent obejde.  
 

Hlavním cílem bakalářského studijního programu Hospodářská a kulturní studia je 
propojit dvě hlavní výukové linie: v hospodářské části prostřednictvím předmětů 
z ekonomie a řízení a v kulturní části s předměty zaměřujícími se na studium kultury a 
společnosti. 
Proto mají v předmětové skladbě důležité místo jak předměty typu ekonomie a 
ekonomika (veřejného i neziskového sektoru), základy řízení, marketing, informatika, 
cestovní ruch, regionální rozvoj, tak i předměty týkající se studia kultury a společnosti 
(základy antropologie, sociologie, politologie, veřejné správy, právních nauk; 
geografie náboženství, etnické minority, příbuzenské systémy, filosofická 
antropologie). 
Podle našeho názoru toto propojení umožní absolventům významně zvýšit svoji 
konkurenceschopnost na trhu práce. 
 

Program byl v České republice poprvé akreditován v roce 2006 v bakalářském i 
navazujícím magisterském stupni. 
Navazující magisterský stupeň rozvíjí znalosti z bakalářského stupně a od nového 
akademického roku se bude ještě více zaměřovat na areálová studia (Evropa, Asie, 
Afrika, Amerika) v kulturně-hospodářském kontextu. 
 
Výhodou při studiu tohoto programu je zázemí Provozně ekonomické fakulty ČZU 
v Praze, která je největší ekonomickou fakultou v ČR s její nadstandardní vybaveností 
– mnohé zdejší standardy týkající se například technického a počítačového vybavení 
jsou na některých vysokých školách v ČR považovány za nadstandardy nebo zcela 
chybí. 
Studenti se mohou během studia účastnit studentských výzkumných projektů 
(mapování evropských národnostních menšin, projekty zaměřené na studium 
transformačních procesů v ČR i zahraničí, na urbánní antropologii…) – 
http://www.hks.re/projekty.php 



Naprostou samozřejmostí je účast našich studentů na semestrálních až ročních 
zahraničních studijních pobytech v rámci programu Erasmus (na západoevropských 
univerzitách) nebo Erasmus Mundus (na mimoevropských univerzitách), případně na 
krátkodobých pobytech v rámci letních škol u partnerských univerzit (Čína, Dánsko, 
Gruzie, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Kambodža, Korea, Kyrgyzstán, Mexiko, 
Německo, Nepál, Nizozemí, Rakousko, Thajsko, USA, Vietnam). Tito studenti kromě 
zahraničních zkušeností výrazně prohlubují i své dosavadní jazykové dovednosti. 

Uplatnění absolventů: 
Cílem oboru je vychovat hospodářské a řídící pracovníky schopné řešit sociální a 
etnické problémy spojené s kulturní diverzitou společnosti. Studenti jsou připravováni 
pro řídící práci v soukromém sektoru, ve veřejné správě, specializovaných sekcí 
ministerstev, v neziskových organizacích, v rozvojových agenturách, v oblasti 
cestovního ruchu. Znalost ekonomických předmětů umožňuje pracovat i 
v ekonomickém sektoru. 
 

Studium na vysoké škole se stává důležitou podmínkou osobní konkurenceschopnosti 
– absolvování nabízeného oboru na „zavedené“ ekonomické fakultě tuto 
konkurenceschopnost může výrazně zvýšit. Absolvent se uplatní jako expert, 
specialista nebo poradce schopný řešit sociální a etnické problémy, podílí se na 
rozvojových projektech, může působit v rámci státních i mezinárodních institucí. 
 

Nedílnou součástí tohoto studia je terénní výzkum, který by měl vyústit do tvorby 
bakalářské a diplomové práce. Pro záznam výsledků terénních výzkumů je nabízen 
kurs Dokumentární techniky a postprodukce (práce s kamerou, fotografování – 
k dispozici je profesionálně vybavená fakultní audiovizuální laboratoř se střižnou), při 
kterém studenti získají základní dovednosti při tvorbě filmů a fotografických záznamů. 
 
Podmínky pro přijetí: 
Předpokladem pro přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Podobně 
jako na všech programech Provozně ekonomické fakulty je uchazeč o studium 
přijímán na základě přijímací zkoušky z matematiky a cizího jazyka (ukázkové testy 
jsou na stránkách fakulty). 
Je velmi vhodné, aby studenti měli rozšířenou orientaci v zeměpisu a historii, i když 
tyto předměty součástí přijímací zkoušky pro bakalářské studium nejsou. 
Termín k podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2019/2020 je do 31. 3. 2019. 
Přihlášky lze podávat elektronicky – https://is.czu.cz/prihlaska/ 
Studentům s vynikajícími výsledky u přijímacích zkoušek je přiznáno stipendium 
již v 1. ročníku. Studenti ze Slovenska studují za stejných podmínek jako čeští 
studenti, tj. zdarma. 
Pro další informace můžete navštívit stránky fakulty, kde jsou informace i o dalších 
nabízených oborech: http://pef.czu.cz 
nebo s dotazem kontaktovat garanta programu Hospodářská a kulturní studia  
doc. Ing. Mgr. PhDr. Petra Kokaisla, Ph.D. – kokaisl@pef.czu.cz 
 

Výběr studia je poměrně zodpovědný, protože při nesprávné volbě může dojít 
k velkému promarnění času i zklamání. Proto Vám přejeme při výběru správné školy a 
studijního programu šťastnou ruku a mnoho úspěchů. 
 
Provozně ekonomická fakulta ČZU 
Praha 


