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INFORMACE O STUDIU MBA 

Středoevropská studia Executive US - MBA jsou společným programem University of  St Francis Joliet 

– USA a Vysokého učení technického v Brně, kdy absolventi získávají titul MBA, který uděluje 

uvedená americká univerzita. Jedná se o následnickou univerzitu po Dominikánské univerzitě z 

Chicaga, se kterou byla spolupráce zahájena v roce 2000 s 10-ti úspěšnými ukončenými dvou letými 

běhy US-MBA studia. 

University of St. Francis  a program MBA je akreditován NCA-HLC North Central Association – Higher 

Learning Commission on Accreditation and School Improvement a také ACBSP - the Acredited 

Association of Collegiate Business Schools and Programs, což ji opravňuje nabízet a udělovat hodnost 

Master of Business Administration (MBA). Dohled a záštitu nad programem provádí University of ST. 

Francis v souladu s akreditačními podmínkami a zásadami zahraniční spolupráce v rámci vzdělávacích 

programů pro občany nepocházející z USA. 

Studium bylo vyvinuto na základě čtrnáctileté zkušenosti s realizací US-MBA studia s Dominikánskou 

univerzitou v Chicagu na VUT v Brně. Na základě těchto zkušeností bylo studium navrženo tak, aby 

maximálně odráželo praktické potřeby vrcholových manažerů nejen v České republice, ale i v 

zahraničí a podporovalo mezinárodní, interkulturální a globalizující aspekt současného podnikání. 

Díky zkušenostem s britským MBA studiem na VUT v Brně, studium kombinuje výhody evropského i 

amerického modelu MBA studií. Staví na prakticky koncipovaném obsahu podporující bezprostřední 

přenos získaných znalostí a dovedností do manažerské praxe účastníků studia. Účastníky studia jsou 

vrcholoví manažeři firem a organizací v ČR, SR a dalších evropských zemí. 

Tomuto záměru je podřízena pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky. Studium probíhá 

víkendovou formou (zhruba 1 víkend za měsíc po 10 měsíců za rok) a trvá 1,5 roků, tedy méně než je 

obvyklé u jiných srovnatelných programů MBA. Kromě teoretických znalostí je studium zaměřeno 

především na řešení praktických problémů a rozvoj manažerských dovedností. 

Studium probíhá v jazyce českém a anglickém, kdy 45% modulů je vyučováno profesory z University 

of St. Francis z USA. S vědomím praktické nezbytnosti znalosti anglického jazyka, byl pro zájemce 

zařazen hned v úvodu intenzívní 50 hodinový kurz Business English, který tvoří základ pro další rozvoj 

praktického uplatnění anglického jazyka v průběhu studia. Znalost angličtiny je důležitou vstupní 

podmínkou realizace studia. 

Celé studium probíhá v České republice a absolvent po jeho úspěšném ukončení získá mezinárodně 

uznávaný diplom a hodnost MBA udělené Univerzitou St. Francis  v Joliet – USA. Účastník studia se po 

přijetí stává posluchačem VUT v Brně, největší technické univerzity na Moravě, a současně 

studentem University of St. Francis. 

V průběhu studia a i po jeho ukončení je posluchačům umožněna návštěva Univerzity of St. Francis v 

USA včetně návštěv a pobytů v prestižních firmách a institucích v USA a Číně, V těchto zemích je také 

možno v rámci krátkodobých pobytů absolvovat a i ukončit jeden z vybraných modulů. 

Po prvém roce studia posluchači obdrží dílčí certifikát, který umožní těm, kteří z vážných důvodů 

studium přeruší, studium dokončit v následujících obdobích. 



CÍLE STUDIA US-MBA 

Cílem studia je umožnit zejména vrcholovým manažerům českých i zahraničních podniků působících v 

České republice získat nové znalosti, rozvinout a uspořádat svoje zkušenosti a dovednosti a po 

dvouletém studiu získat prestižní mezinárodně uznávané manažerské vzdělání s hodností MBA. 

Studium poskytuje ucelené a komplexní vzdělání v oblasti řízení organizací a je plně absolvováno v 

České republice. Studium je zaměřeno na rozvinutí strategického myšlení a rozvoj manažerských 

kompetencí ve všech složkách řízení pro efektivní výkon vrcholových manažerských funkcí. Důraz je 

vedle znalostní báze položen zejména na výstupy ve formě definovaných a praktických manažerských 

dovedností a schopnosti jejich praktické aplikace. 

Učební výstupy 
Smyslem studia z hlediska učebních výstupů je: 

• rozvinout analytické metody a přístupy získávání a vyhodnocování informací pro podporu 

strategického rozhodování 

• rozvinout znalosti a dovednosti nezbytné pro strategické řízení zdrojů organizace 

• rozvinout schopnost navrhovat a implementovat efektivní systém řízení organizace 

• rozvinout schopnost účastníků řídit rozvoj vlastních manažerských dovedností 

• rozvinout schopnosti efektivní komunikace na všech úrovních řízení 

• demonstrovat a rozvinout intelektuální kompetence pro strategické řízení všech složek 

moderního menežmentu 

Rozvinout schopnosti racionálně argumentovat a vyvozovat nezávislé závěry postavené na 

analytickém a kritickém přístupu k informacím, jejich následné prezentaci a obhajobě. 

Metody výuky 
Studium je kombinované, využívající prvků prezenční i distanční výuky zaměřené na rozvoj znalostí a 

tréninku specifických dovedností v každém modulu studia. Studium aplikuje flexibilní přístup, 

využívající v prezenční výuce prvků týmové práce, interaktivních a participativních technik, 

umožňujících sdílení manažerských zkušeností mezi účastníky. Distanční forma představuje 

samostatné studium studijních textů a doporučené literatury s podporou individuálních odborných 

konzultací s lektory. Základními metodami studia jsou: 

• Semináře (organizované pro každý modul zvlášť) - diskuse, případové studie, konzultace 

• Individuální odborné konzultace s lektory (~10 hodin na každý modul) 

• Samostatné studium 

• Zkouška (~ 4 hodiny prezenčně) nebo zpracování písemné eseje na vybrané téma 

daného modulu zhruba v rozsahu 2.000-3.000 slov 

Studium probíhá v angličtině a češtině, kde 45% výuky vedou profesoři z USA  a  55% lektoři hovořící 

anglicky i česky z ČR. Písemné eseje mohou být předkládány v anglickém jazyce. Studium však může 

být pro homogenní skupinu účastníků organizováno také plně v anglickém jazyce. 



ORGANIZACE STUDIA 

Studium Master of Business Administration organizuje Fakulta podnikatelská VUT v Brně ve 

spolupráci s University of St. Francis v Joliet – USA jako nástupce Dominikánské  university v Chicagu. 

V únoru 2015 byl zahájen prvý běh tohoto typu studia. Přednášejícími jsou zkušené týmy lektorů z 

obou univerzit, kteří byli akceptováni rektorem výše uvedené univerzity v USA. 

Výuka probíhá o víkendech (pátek, sobota a neděle) formou třídenních soustředění v Brně. Výuka je 

rozdělena podle obsahu do jednotlivých modulů, kdy každý z nich má svého modul leadera, který je 

zodpovědný za jeho odbornou stránku, lektorské obsazení a ukončení předepsanou zkouškou s 

hodnocením každého posluchače. Stanovuje také studijní literaturu, formy konzultací a termíny 

zkoušek. 

Celé studium trvá jeden a půl roku  a obsahově je rozčleněno do tří semestrů s vymezenými moduly: 

• Core courses (Základ) - celkem 4 moduly 

• Competency Areas (Odborné oblasti) - celkem 8 modulů 

Každý posluchač musí úspěšně absolvovat 12 modulů. Absolvování  Základu a Odborných oblastí je 

povinné a tvoří dohromady 12 modulů. 

Před vstupem do studia je nutná základní znalost anglického jazyka. Z tohoto důvodu je do studia 

navíc zařazen kurz Business English. Je organizován před zahájením výuky jednotlivých modulů a 

realizují ho zahraniční lektoři. Jeho absolvování by mělo být předpokladem pro komunikaci s 

americkými lektory v angličtině. Kurz je ukončen 2 testy v angličtině, které jsou zároveň vstupní 

zkouškou do studia. Náklady na kurz Business English nejsou součástí kurzovného a tvoří 

samostatnou položku. 

Na základě požadavku posluchačů je možno, v průběhu i všech soustředění, zajistit ubytování na 

našich kolejích, které jsou umístěny naproti naší fakulty, a to v jednolůžkových nebo dvoulůžkových 

pokojích. Tyto náklady nejsou součástí nákladů za studium. 



ŘÍZENÍ A LEKTORSKÝ SBOR STUDIA MBA 

Vedení programu 
 

Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph. D.  

děkan Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a docent na 

Ústavu Ekonomiky Fakulty podnikatelské VUT v Brně, autor nebo spoluautor více 

než 50 vědeckých článků a 2 monografií z oblasti mikroekonomie, ekonomické 

integrace Evropské unie a portfoliových investic.  Pravidelně přednáší na 

evropských univerzitách vybrané problematiky z ekonomické integrace Evropské 

unie. Již několik let se věnuje problematice kvality a to zejména se zaměřením na 

kvalitu v terciárním vzdělávání, v letech 2009 - 2010 byl vedoucí Útvaru kvality 

VUT v Brně. Má bohaté zkušenosti z organizování a pedagogické činnosti v rámci mezinárodních 

studijních programů. 

 

Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.  

docent na Ústavu ekonomiky a managementu Fakulty podnikatelské VUT v Brně, 

ředitel Mezinárodního manažersko marketingového studia organizovaného 

společně s Ekonomickou univerzitou K. Adamickiego v Katowicích – Polsko a US-

MBA studia organizovaného společně s Univerzitou sv. Františka v Chicagu. Je 

autorem asi 80 odborných publikací a má více než dvacetileté zkušenosti s 

výukou v mezinárodních manažerských studiích. 

 

Základní lektorský tým 
Studium zabezpečují vysokoškolští pedagogové a specialisté v jednotlivých odborných oblastech 

managementu s dlouholetými zkušenostmi s výukou ve studiu MBA, a to zejména z Univerzity sv. 

Františka v Chicagu - USA a z Vysokého učení technického v Brně. Vybrané přednášky vedou také 

přední odborníci z jiných vysokých škol a institucí, jakož i špičkoví manažeři z praxe. 

 

Lektoři z USA 
 

Managerial Economics  

 

 

 
Prof. Roy  SUDIPTA, Prof. Robert ZIMMERMAN 

Managemnt and Organizational Behavior Prof. Richard VAUGHAN, Prof. Mike HARVEY 

Advanced Financial Management Prof. Steve MORRISSETTE, Prof. Peter ALONZI 

International Business Prof. Orlando GRIEGO, Prof. Marie Di VIRGILIO 

Strategic Business Management Prof. Arvid JOHNSON, Prof. Joseph MALLOF 

  



Lektoři z ČR 
 

 

RNDr. Michal BERÁNEK, Ph.D.,MBA 
Dr. Adam CZAJKOWSKI  
Doc. Ing. Anna FEDOROVÁ, CSc. 
Prof. Ing. Libor GREGA, Ph.D.  
Ing. Helena HANUŠOVÁ, CSc.  
Doc. Ing. Vladimír CHALUPSKÝ, CSc., MBA 
Prof dr hab Robert KARASZEWSKI 
Doc. Ing. Miloš KOCH, CSc. 
Doc. Ing. Robert ZICH,Ph.D. 
PhDr. Alena LUBASOVÁ, Ph.D. 
Doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. 

   
Doc. Ing. Stanislav ŠKAPA, Ph.D. 
Doc. Ing. Romana ČÍŽINSKÁ, Ph.D. 
PhDr. Helena PAVLÍČKOVÁ, Ph.D. 
Doc. RNDr. Anna PUTNOVÁ,Ph.D.,MBA 
Prof. Ing. Karel RAIS, CSc., MBA 
Doc. Ing. Mária REŽŇÁKOVÁ, CSc. 
Doc. Ing. Otakar SMOLÍK, CSc. 
Doc. PhDr. Iveta ŠIMBEROVÁ, Ph.D. 
Dr. Joanna WINSKA 
Doc. Ing. Marek ZINECKER, Ph.D. 

 

 



STRUKTURA STUDIA 

Obsah studia 
Studium obsahově pokrývá všechny odborné části managementu. Skládá se ze 12 modulů, které 

každý účastník standardně absolvuje v průběhu 1,5 let studia. Každý semestr obsahuje   4 moduly. 

CORE COURSES (4) 

• MBAD 611    Managerial Economics  (USA) 

• MBAD 616    Managerial Finance 

• MBAD 621    Managerial Accounting 

• MBAD 631    Strategic Business Management    (USA) 

COMPETENCY AREAS  (8) 

• MBAD 606 Marketing Management 

• MBAD 622 Advanced Financial Management    (USA) 

• MBAD 623 International Finance 

• MBAD 646 Ethical, Legal and Social Environment of the Firm 

• MBAD 650 International Business(USA) 

• MBAD 651 Management and Organizational Behavior(USA) 

• MBAD 658 Operations Management 

• MBAD 659 Information Technology 

Studijní materiály 
Učební materiály tvoří základní odborné monografie poskytnuté ke každému modulu Univerzitou St. 

Francis v anglickém jazyce (jsou i ke stažení), učební texty vyvinuté na základě více než patnáctileté 

zkušenosti lektorů FP VUT v Brně z realizace studií MBA v ČR, prezentace, případové studie, další 

doporučené publikace k danému tématu v českém i anglickém jazyce a dále doplňující studijní 

materiály. 



STRUČNÝ OBSAH MODULŮ US – MBA STUDIA 

Jednotlivé moduly obsahově pokrývají škálu základních znalostí vyžadovaných obecně ve studiích 

MBA s tím, že jsou v nich navíc respektována specifika vyplývající z programu University of St. Francis. 

Studium je orientováno na řešení praktických problémů, individuální konzultace a samostudium 

doporučené literatury. Jsou také prohlubovány manažerské dovednosti, komunikační a rozhodovací 

schopnosti. 

Každý modul je ukončen zkouškou, která na základě rozhodnutí vedoucího modulu může být 

písemná, ústní, formou týmového řešení zadaného problému nebo jejich vzájemnými kombinacemi. 

Podmínkou pro udělení certifikátu MBA je dosažení minimálně velmi dobrého průměrného 

hodnocení ze všech 12 zkoušek za celé studium. 

Core Courses (4) 

MBAD 611  Managerial Economics (Manažerská ekonomika) 

Modul je teoretickým východiskem pro všechny firemní aplikace. Umožňuje účastníkům studia 

pochopit základní ekonomické principy a jejich dopad na firmy a prostředí. První část modulu je 

zaměřena na pochopení mikroekonomických pojmů a zákonitostí - základních principů fungování 

tržního hospodářství, zákona nabídky a poptávky, atp. Druhá část modulu je věnována představení 

základních makroekonomických škol a jejich principů. 

MBAD 616  Managerial Finance (Manažerské finance) 

Modul uvádí studenty do finančního řízení firmy, včetně základních informací, možných nástrojů a 

způsobů rozhodování. V úvodní části jsou studenti seznámeni s finančními daty a metodami jejich 

analýzy. Dále modul poskytuje přehled nástrojů časové hodnoty peněz a jejich aplikace v oceňování 

kapitálu, závazků, nástrojů analýzy zisku a analýzy návratnosti. V závěrečné části modulu se studenti 

naučí používat informace a nástroje k ovlivnění nákladů a k rozhodování při rozpočtování.  

MBAD 621  Managerial Accounting (Manažerské účetnictví) 

Cílem modulu je pochopení účetnictví jakožto nástroje podpory manažerského rozhodování. 

Obsahem modulu je úvod do finančního a manažerského účetnictví, základní teorie účetnictví, proces 

přípravy účetních informací a jejich využití pro manažerské rozhodování. Modul se zabývá koncepty 

nákladového účetnictví. Analýzy a velikost nákladů jsou studovány v souvislosti s manažerským 

rozhodováním. Studenti si vyzkouší manažersko účetní postupy a zdokonalí řešení technických 

požadavků. Budou fungovat efektivněji. Důraz je kladen na témata včetně nákladových metod, 

ziskových analýz, rozpočtu, základního kapitálu a činnosti závisející na nákladech a managementu. 

MBAD 631  Strategic Business Management (Strategické řízení obchodu) 

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. 

Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. V 

modulu jsou uvedena základní teoretická východiska k definování strategie firmy. Studenti se naučí 

efektivně formulovat a implementovat strategie, které povedou firmu k úspěchu a růstu. Naučí se 

postupu pro formulaci strategií založené na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, 

funkční a horizontální strategie. Případové studie nadnárodních firem, ale i malých a středních firem 

pomohou rozvíjet jejich manažerské dovednosti.  



Competency Areas (8) 

MBAD 606  Marketing Management (Marketing Management) 

Marketing management je obchodní disciplína, která se zaměřuje na praktickou aplikaci 

marketingových technik a řízení marketingových zdrojů a aktivit firmy. Modul nabízí přehled 

marketingových teorií a praktických aplikací a umožňuje studentům pochopit spotřebitelské vztahy v 

jejich souvislostech. V průběhu modulu budou vysvětleny funkce marketingu a základy úspěšného 

plánování, strategií a kontroly marketingových kampaní. Teoretické znalosti jsou doplněné 

praktickými příklady z reálného života.  

MBAD 622  Advanced Financial Management (Pokročilé finanční řízení) 

Tento modul se zaměřuje na pokročilé koncepty a techniky finanční analýzy a oceňování a finančního 

řízení organizace. Poskytuje odborné znalosti o stanovení finančních cílů, řízení finančních 

prostředků, řízení finančních rizik a pochopení investičních portfolií a finančních nástrojů. Studenti 

budou schopni kvantifikovat kapitálovou potřebu a nabudou poznatky o možnostech jejího 

zdrojového krytí, budou schopni zpracovat plán kapitálových výdajů a peněžních příjmů v souvislosti s 

plánováním investičních projektů a aplikovat metody hodnocení jejich efektivnosti, seznámí se 

rovněž s jednotlivými aspekty řízení oběžného majetku a oceňování podniku.  

MBAD 623  International Finance (Mezinárodní finance)  

Cílem modulu je, aby posluchači nabyli znalosti z oblasti mezinárodních financí a mezinárodního 

finančního systému a byli tak připraveni tyto poznatky aplikovat v podmínkách mezinárodně 

působícího podniku. Posluchači se seznámí s klíčovými nástroji a metodami, které manažeři 

mezinárodně působících podniků využívají, aby zvýšili kvalifikovanost a konkurenceschopnost svých 

rozhodnutí v oblasti finančního řízení.  

MBAD 646  Ethical, Legal and Social Environment of the Firm (Etické, právní a sociální 

prostředí firmy) 

V tomto modulu je studium zaměřeno na sociální a etické otázky, které utváří moderní korporace. 

Součástí je také pochopení základních terminologií etiky a jejich teorií, aplikace etických principů v 

různých problémových oblastech (např. klamavá reklama, lidská práva, mezinárodní obchod, atd.). 

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si 

základní dovednosti pro řešení etických dilemat. Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace 

současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci. Budou vedeni k tomu, aby 

dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.  

MBAD 650  International Business (Mezinárodní obchod) 

Modul je navržen tak, aby studenty naučil konkurovat v tomto světě bez hranic. Kurzy zdůrazňují 

praktické zkušenosti, a tím zvyšují prodejnost posluchačů na trhu s různými kariérními možnostmi v 

globálních korporacích, bankách, vládách, nevládních organizacích a dalších mezinárodních 

organizacích. Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání 

smluv a platební podmínky při těchto operacích. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a 

postupy při řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních 

trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.  

 



MBAD 651 Management and Organizational Behavior (Management a chování 

organizace) 

Modul podává ucelený obraz nejvýznamnějších částí představujících chování organizace. Předmětem 

analýzy je podnik z pohledu vědecké metodologie chování. Souhrnně poskytuje studentům 

následující znalosti: rozvoj meziskupinových vztahů, výzkum motivace, analýzu vedení, organizační 

změnu atd. Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových 

souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního a 

projektového řízení a aplikace některých manažerských modelů.  

MBAD 671  Risk Management (Řízení rizik) 

Cílem modulu je seznámit posluchače s tradičními a základními metodami řízení rizik firmy s důrazem 

na prezentaci nových metod snižování rizika, zejména při strategickém rozhodování manažerů firem. 

Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika na jejichž 

základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových 

faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, 

tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy. Výuka bude doplněna o řadu konkrétních příkladů z 

manažerské praxe českých i zahraničních firem.  

MBAD 659  Information Technology (Informační technologie) 

Základem modulu je studium toku informací ve firmě a modelů používaných k systematickému sběru, 

ukládání a distribuci informací. V modulu jsou počítače a data představeny jako součásti systémů, 

které jsou vytvářené a používané k dosažení organizačních cílů. Student je schopen orientovat se v 

IS/ICT podpoře podnikových procesů a aktivně se podílet na automatizaci a zefektivnění všech 

firemních činností.  



PLÁN SOUSTŘEDĚNÍ 1. SEMESTRU 

 

Plán soustředění 1. semestru 

                          6. (následnická 17.)  Cohorta  

Fakulta podnikatelská VUT v Brně 

Pro zájemce je organizován 50ti hodinový kurz Business English, který je obsahově a 
terminologicky zaměřen již na ty moduly, na které přijíždějí přednášející z USA. Jedná se o cíleně 

zaměřený kurz. Bude organizován ve dvou bězích: 

17. - 20. 8. 2017          a          24. - 27. 8. 2017 
celkem 50 hod. 

1. semestr 2017/2018     

 

    

1. soustředění: 8. - 10. 9. 2017 

-  Management and Organ. Behavior  I 

3. soustředění: 13. - 15. 10. 2017 

-  Managerial Finance I 
-  Financial Accounting I  

5. soustředění: 15. - 17. 12. 2017 

-  Managerial Finance III                                  
-  Financial Accounting III  

Případové studie, prezentace 
zpracovaných assignmentů a uzavření 
českých modulů v 1. semestru 

  

2. soustředění: 15. - 17. 9. 2017 

-  Management and Organ. Behavior II 

4. soustředění: 10. - 12. 11. 2017 

-  Managerial Finance II 
-  Financial Accounting II  

6. soustředění: 12. - 14. 1. 2018 

-  International Business  I 

7. soustředění: 19. - 21. 1. 2018 

-  International Business  II 
 

 

Poznámka: Modře označené modulu jsou přednášeny profesory z USA   



 

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU US-MBA 

Cílovou skupinou studia jsou zejména vrcholoví manažeři českých i zahraničních podniků a organizací 

v soukromém i státním sektoru, ziskových i neziskových organizací, střední manažeři a všichni ostatní, 

kteří aspirují na pozice ve vrcholovém managementu. 

Podmínkou pro přijetí do US-MBA studia je ukončení vysokoškolského studia (bakalářského nebo 

magisterského), dva roky praxe (není nutnou podmínkou) a základní znalost anglického jazyka. 

Pro rozšíření znalostí anglického jazyka a jeho terminologického přizpůsobení obsahové struktuře 

studia je před zahájením výuky jednotlivých modulů, pro zájemce, organizována výuka Business 

English v rozsahu 50 hodin výuky, kdy dva závěrečné testy jsou zároveň přijímací zkouškou do studia. 

Aktuální termíny výuky Business English a jednotlivých modulů jsou uvedeny v části časový rozvrh 

prvého semestru studia. 



NÁKLADY STUDIA US - MBA 

Náklady na studium se u jednotlivých běhů mohou lišit, a to s ohledem na odvod jejich části 

Univerzitě St. Francis do USA. Celkovou výši nákladů na studium stanovuje uvedená univerzita v USA. 

• Pro šestý běh byla cena studia stanovena na 66 500,- Kč za semestr. 

• Náklady za celé studium bez DPH tedy činí 199 500,- Kč. 

Náklady na padesátihodinový kurz Business English včetně přijímacích pohovorů (2 testy typu TOEFEL 

a GMAT a ústní komisionální pohovor, pro zájemce, 

nejsou součástí kurzovného a jsou ve výši 16 500,- Kč. 

 



PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU 

Vyplněnou přihlášku včetně strukturovaného životopisu a fotografie v elektronické 

podobě zašlete na adresu mikulec@fbm.vutbr.cz. 

 

• Zahájení studia:  8. 9. 2017 
Přihlášky přijímáme průběžně do počtu 18ti posluchačů. 

 

Před zahájením studia je pro zájemce organizován padesátihodinový kurz Business English ve dvou 

částech, a to od   17. - 20. 8. 2017  a   24. - 27. 8. 2017. Podrobněji v plánu soustředění. 

Další materiály a informace Vám rádi poskytneme na vyžádání. 

 

mailto:mikulec@fbm.vutbr.cz
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Informace 

o studiu MBA 

 

Doc.Ing. Luděk Mikulec,CSc. 

Ředitel  US – MBA  studia 

tel.: + 420 602 486 236 

e-mail: mikulec@fbm.vutbr.cz 

 

Klára Bartošová 

Asistentka 

tel.: + 420 541 146 907 

fax: + 420 541 143 781 

e-mail: bartosovak@vutbr.cz 

Kontaktní adresa 

VUT Brno 
 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta podnikatelská 

Brno Business School 

studium US – MBA 

Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, ČR 

tel.: + 420 541 146 907 

fax: + 420 541 143 781 

http://www.us-mba.cz 

 

Kontaktní adresa 

University of St. Francis 

 

Office of the President 

University of St. Francis 

500 Wilcox Street 

Joliet, Illinois  60453  USA 

tel.: 00 800 735 7500 

http://www.stfrancis.edu 

 

 


