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Studijní program Bachelor of Business 

Administration (BBA) 

zaměření Oceňování podniku 

 
Charakteristika studijního programu 

Jedná se o vysokoškolský bakalářský studijní program akreditovaný European Council for Business Education. 

Po úspěšném ukončení studia získá student titul BBA - Bachelor od Business Administration. Titul BBA je 

profesním titulem uváděným za jménem. Při studiu je kladen důraz na teoretické znalosti a na rozvíjení 

praktických dovedností. Absolventi studijního programu tak získávají vyšší možnost získání práce nejen v ČR, 

ale i v zahraničí. Výhodou tohoto studia je individuálnější přístup ke studentům se zaměřením na uplatňování 

poznatků v praxi. Navazujícím studiem pak bývají profesní magisterské programy s titulem MBA – Masters of 

Business Administration. 

Obor si klade za cíl vychovat kvalitního manažera, finančního manažera, controlera atd., který bude schopen 

řídit, případně se podílet na řízení podniku tak, aby rostla hodnota podniku pro akcionáře, tj především 

ekonomická přidaná hodnota a rentabilita vlastního kapitálu. 

Klíčovou charakteristikou studijního oboru Ekonomika podniku ve specializaci Oceňování podniku je jeho 

komplexnost, protože zasahuje všechny oblasti této problematiky od všeobecných ekonomických základů 

(ekonomie, podniková ekonomika) po specifické oborové znalosti a dovednosti (oceňování hmotného 

majetku, nehmotného majetku, závazků a tak podobně). Zvláštní pozornost je věnována zejména koncepci 

oboru, který vychází ze všeobecných ekonomických znalostí a postupně se specializuje na inkriminovanou 

oblast oceňování podniku. Velký akcent je rovněž vložen na komunikační schopnosti absolventa. 

Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem 

širokého souboru činností a aktivit v oblasti oceňování podniku, tj. oceňování movitých věcí, nemovitostí, 

nehmotného majetku (včetně dobrého jména) finančního majetku, zásob, pohledávek, závazků atd. Studium 

je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k 

získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření mají vysoký podíl zejména 
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zpracovávané projekty, jejichž zadání vychází ze studované problematiky. Celkový profil absolventa vychází z 

požadavků praxe. Nastavení studijních parametrů je tedy podřízeno jedinému cíli – výchově odborníků plně 

zvládajících problematiku oceňování podniku. 

Absolvování oboru Oceňování podniku je dobrým předpokladem pro možnost vykonávání studovaných 

činností v praxi. 

 

Profil absolventa 

Absolvent oboru umí rozpracovat nejvyšší cíl podniku – růst hodnoty pro akcionáře, do dílčích plánů, tj. ze 

strategické úrovně přes úroveň taktickou až po operativní. 

Absolvent oboru umí zhodnotit současnou situaci podniku. Dokáže systematicky identifikovat, analyzovat a 

hodnotit makro i mikro prostředí firmy. V případě makroprostředí firmy je schopen analyzovat a 

vyhodnocovat data mající vliv na podnikatelský subjekt, jako je například vývoj trhu, makroekonomické 

ukazatele, vývoj know-how a další. Z pohledu mikrookolí firmy je pak absolvent schopen analyzovat veškerá 

potřebná data pro stanovení hodnoty firmy. Umí zhodnotit finanční zdraví podniku. 

Identifikuje rozdíly mezi plánem a skutečností. Umí řídit společnost nebo její jednotlivé složky tak, aby bylo 

dosaženo nejvyššího cíle podniku. 

Mimo profesi oceňování podniku je tak absolvent schopen: 

- sestavovat plány, 

- analyzovat účetní výkazy, 

- realizovat controllingové činnosti a 

- podílet se na managementu společnosti v řídících pozicích tak, aby rostla hodnota společnosti. 
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Uchazeči o studium 

Studium je určeno: 

1) absolventům středních škol s maturitní zkouškou 

2) studentům studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické 

v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika podniku (student současně studuje bakalářský a BBA program) 

3) absolventům bakalářských oborů ekonomického zaměření. 

 

Organizace výuky a uznávání předmětů 

Studium probíhá v prvních čtyřech semestrech v českém jazyce v kombinované formě studia dle 

Doporučeného studijního plánu. 

V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými 

vyučujícími. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení projektů, seminárních a semestrálních prací 

z každého předmětů, které jsou následně klasifikovány lektorem. Účast na seminářích pátého a šestého 

semestru není povinná. 

1) Organizace výuky pro absolventy středních škol 

Absolvent střední školy, jehož studium bylo ukončeno maturitní zkouškou, studuje první čtyři semestry 

předměty dle Doporučeného studijního plánu v kombinované formě studia. V pátém a šestém semestru je 

výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. 

2) Organizace výuky pro studenty VŠTE 

Student bakalářského studijního programu Ekonomika a management může od druhého ročníku svého 

bakalářského studia paralelně studovat BBA s tím, že absolvované předměty 1. až 4. semestru jsou do studia 

BBA uznány. Studentům se zvolenou specializací „Finance a účetnictví“ se dále uznají předměty FRI_1 a FRI_2. 

V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými 

vyučujícími. 
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3) Organizace výuky pro absolventy bakalářských oborů ekonomického zaměření 

Absolventům bakalářských oborů ekonomického zaměření je uznán blok ekonomických předmětů, tj. první 

čtyři semestry studia. V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací 

s jednotlivými vyučujícími. 

Průběh studia BBA 

Studium BBA je v případě uznání bloku ekonomických předmětů, nebo 1. až 4. semestru studia oboru 

Ekonomika podniku rozloženo do dvou semestrů. Studijní plán se skládá z těchto předmětů: 

 Controlling (netýká se absolventů specializace Finance a účetnictví) 

 Finanční řízení podniku I. (netýká se absolventů specializace Finance a účetnictví) 

 Finanční řízení podniku II. (netýká se absolventů specializace Finance a účetnictví) 

 Strategické analýzy 

 Právo v oceňování 

 Projekt Oceňování 

 Oceňování podniku I. 

 Oceňování nehmotného majetku a závazků 

 Oceňování hmotného majetku 

 Oceňování podniku II. 

 Závěrečná práce BBA 

Cena za studium 

Cena za jeden semestr BBA studia je na základě kalkulace stanovena částkou 15.000,- Kč + DPH s tím, že 

minimální délka studia je 2 semestry a maximální délka studia je 6 semestrů. 

Absolventi středních škol hradí ve standardní době 6 semestrů studia. 

Student VŠTE hradí ve standardní době 2 semestry. 

Absolvent ekonomického oboru vysoké školy hradí ve standardní době 2 semestry. 

Vzhledem k tomu, že program je realizován v režimu celoživotního vzdělávání, není účastník studentem ve 

smyslu zákona o vysokých školách. 

 



VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání 
Centrum celoživotního vzdělávání 

 

 

VŠTE E-mail: ccv@mail.vstecb.cz IČO: 75081431 
Okružní 517/10 ID datové schránky: 72pj9jc DIČ: CZ75081431 
370 01 České Budějovice  www.studiumprovas.cz www.VSTECB.cz 

Zakončení studijního programu 

Student programu BBA vypracuje závěrečnou práci, na kterou budou vypracovány posudky vedoucího práce 

a oponenta. Následně před komisí obhájí zpracování práce, volbu metodiky a závěry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


