
 
 

Studijní plán bakalářského studijního programu Správa 
 

Student absolvuje uvedené předměty v rámci studijního plánu konkrétní specializace studia 

bakalářského studijního programu Správa. Skladba předmětů je tvořena předměty společného základu 

bakalářského studijního programu Správa a předměty specializačními, které mají za cíl poskytnout 

studentům vědomosti, znalosti a kompetence v rámci zvolené specializace. 

 
1. ročník studia 

Předmět Semestr 

Předměty společného základu pro bakalářský studijní program Správa 

Úvod do státovědy a studia práva (Zk., 6kr.) Zimní semestr 

Správní věda a dějiny správní vědy (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Sociologie a metody sociálního výzkumu (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Organizace územní samosprávy (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Ústavní systém státních orgánů (Zk., 6kr.) Letní semestr 

Ekonomie (Zk., 6kr.) Letní semestr 

Vyjednávání a mediace (Zk., 4kr.) Letní semestr 

Informační technologie a bezpečnost na internetu (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Vzdělávání v kompetencích pro současný trh práce (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Cizí jazyk (Zp., 4kr.) Zimní a letní semestr 

Předměty specializační pro specializaci Správa 

Sociální psychologie (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Psychologie v organizacích (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Filozofie současného světa (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Současné trendy filozofie (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Etika ve veřejné správě a podnikání (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Etiketa úředníka a podnikatele (Zp., 3kr.) Letní semestr 

 

 

 

 

 



 
 

2. ročník studia 

Předmět Semestr 

Předměty společného základu pro bakalářský studijní program Správa 

Správní právo a správní právo procesní (Zk., 6kr.) Zimní semestr 

Trestní a přestupkové právo (Zk., 5kr.) Zimní semestr 

Mezinárodní právo veřejné (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Management a řízení organizací (Zk., 4kr.) Letní semestr 

Občanské právo a veřejnoprávní smlouvy (Zk., 5kr.) Letní semestr 

Veřejné finance, finanční právo a veřejné zakázky (Zk., 5kr.) Letní semestr 

Cizí jazyk (Zp., 6kr.) Zimní a letní semestr 

Diplomový seminář (Zp., 4kr.) Zimní a letní semestr 

Předměty specializační pro specializaci Správa  

Ochrana duševního vlastnictví (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Autorské právo (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Projektové řízení ve veřejné správě (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Strategické řízení ve veřejné správě (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Fungování trhu s nemovitostmi (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Územní plánování a územní rozvoj (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Základy marketingu (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Public Relations ve veřejné správě a podnikání (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Regionální politika (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Základy regionální a místní ekonomiky (Zp., 3kr.) Letní semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ročník studia 

Předmět Semestr 

Předměty společného základu pro bakalářský studijní program Správa 

Pracovní právo (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Exekuční postupy (Zk., 4kr.) Zimní semestr 

Veřejné právo v oblasti hospodářské a obchodních společností 

(Zk., 6 kr.) 
Letní semestr 

Instituce a prameny práva Evropské unie (Zk., 4kr.) Letní semestr 

Správní řád (Zk., 4kr.) Letní semestr 

Diplomový seminář (Zp., 10kr.) Zimní a letní semestr 

Předměty specializační pro specializaci Správa 

Veřejné politiky České republiky (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Veřejné politiky Evropské unie (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Řízení krizových situací (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Logistika krizových situací (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Sociální ekonomika a politika (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Environmentální ekonomika a politika (Zp., 3kr.) Zimní semestr 

Lidská práva (Zp., 3kr.) Letní semestr 

Dobrá veřejná správa v zemích Evropské unie (Zp., 3kr.) Letní semestr 

 

POZN.: Zk. – předmět je zakončen zkouškou; Zp. – předmět je zakončen zápočtem; xkr. – počet 

kreditů 

 

 

 


