Obor
Finance
a
investiční
management
na
Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně je navazující
magisterský obor v prezenční
formě studia, který je zaměřen na
kompletní
oblast
financí
a
investičního rozhodování, zejména
na investiční procesy a finanční
řízení ve finančních institucích,
podnikové sféře a veřejné správě.
Jedná se o obor, který do studia na
vysoké škole přináší praxi. To
z důvodu, že se na jeho realizaci
podílí významné instituce z oblastí
financí
a
investic.
Těmito
institucemi jsou Partners Financial
Services, Pioneer Investment,
Česká spořitelna, Patria Direct,
RedBaenk, Jet Investment, atp.

Obor Finance a investiční
management je oborem pro
každého zájemce o studium
v oblasti financí.
Právě slabé propojení teorie a
praxe bývá často uváděno jako
slabá stránka českého vysokého
školství a obor Finance a investiční
management byl založen právě
z důvodu, aby nabídl alternativu.
Studenti oboru řeší ve výuce
praktické problémy či jim v rámci
desítek hodin
hodi přednášejí odborníci
z praxe.
Klíčovými
oblastmi
v rámci
povinných předmětů v oboru jsou
finanční a kapitálové trhy, řízení
bank, řízení pojišťoven, investiční
management, mezinárodní finance,

corporate finance či měnová
integrace. Díky možnosti volit si
rozšiřující specializaci studia se
mohou studenti zaměřit
zam
rovněž na
podnikové finance, finanční řízení a
oceňování podniku či na účetní a
daňovou oblast.
Uplatnění tak absolventi tohoto
oboru nacházejí nejen ve finanční
oblasti, zejména ve finančních
institucích,
titucích, ale
al i v podnikové sféře či
veřejné
správě.
Typickými
pracovními pozicemi absolventů
oboru jsou pak např. vedoucí
pracovníci či finanční a ekonomičtí
analytici ve finančních institucích,
finanční manažeři a ředitelé
v podnikové sféře či veřejné správě,
sp
apod.

Špičkoví přednášející
Na výuce se podílejí odborníci z praxe, za poslední období to byli například:
Petr Šimčák
ředitel obchodu,
Pioneer Investments ČR

Pavel Kohout
ekonom, člen dozorčí rady,
Partners Financial Services

Marek Malík
partner,,
Jet Investments

Ladislav Dvořák
manažer strategických projektů,
Česká Spořitelna

Vítězslav Jankových
ředitel,
Centrum pojištění

Jan Ostřížek
vedoucí útvaru podpory vědy,
CEITEC

Radek Schmied
partner,
RedBaenk

Daniel Gladiš
ředitel,
investiční fond Vltava fund

Michal Oppl
partner,
Partners Financial Services

▲Daniel Gladiš

▲ Petr Šimčák

▲Pavel Kohout

Nízké úrokové sazby
Aktuálnímu tématu nízkých úrokových sazeb a
možnostech investování v těchto dobách se věnoval
říjnový, každoročně pořádaný workshop oboru Finance a
investiční management, který slouží pro vyhodnocení
vy
uplynulé roční spolupráce mezi Ústavem financí
Provozně ekonomické fakulty a zástupci partnerských,
finančních společností a naplánování aktivit a spolupráce
na nadcházející akademický rok.

Workshop samozřejmě sloužil i studentům, kteří mohli
v rámci
ámci diskusního panelu klást otázky hlavním řečníkům
workshopu, kterými byli Pavel Kohout,
Kohout ekonom a člen
dozorčí rady Partners Financial Investment, Martin
Tománek,, specialista investičního plánování nebo
Michal Oppl,, partner Partnrs Financial Services.
Services V rámci
workshopu seznámil studenty Tomáš Hrbáček
o možnosti zapojit se do mezinárodní soutěže CFA
Research Challenge.

Student Broker – Úspěchy nejen studijní
Ve třetím čtvrtletí roku 2014 pořádala společnost Fio
Banka a RM-Sytém
Sytém ve spolupráci se čtyřmi českými a
jednou slovenskou vysokou školou investiční soutěž
Student Broker. Celkem se soutěže zúčastnilo 459
studentů, kdy si nejlépe vedli naši studenti, kteří
v kategorii derivátových obchodů převálcovali studenty
z ostatních škol a obsadili první 4 místa. Nejvíce se pak
dařilo Rudolfu Večeřovi, který během 3 měsíců zhodnotil
své derivátové portfolio
lio o závratných 229 %, za což
obdržel odměnu v podobě čtečky knih
h Amazon - Kindle
Paperwhite s bonusem 100 e-knih
knih zdarma.

▲Děkan PEF MENDELU Arnošt Motyčka
otyčka předává ceny

V kategorii akciových investic se studenti oboru FIM
umístily na třetím místě, stejně tak v kategorii
nejvýraznějšího zhodnocení akciových investic mezi
jednotlivci, se Pavle Umláškové podařilo umístit
um
na
skvělém 3. místě, za což obdržela odbornou publikaci.

CFA Research Challenge
Koncem roku 2014 vytvořili studenti oboru Finance a
investiční management dva týmy, které zastupovaly
Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity
v Brně na prestižní soutěži CFA Research Challenge
v rámci národního kola, která je zaměřena na evaluaci a

analýzu vybraného podniku a stanovení investičního
doporučení. Z celkem 12 přihlášených týmů se naši
zástupci při svojí premiéře umístily na pěkném 8. (první
nepostupové) a 10. místě.

Projekty z oblasti financí a investičního managementu
Ústav financí PEF MENDELU je řešitelem mnoha
národních a mezinárodních projektů z oblasti financí a
investičního managementu. Do těchto projektů mají
studenti oboru možnost se zapojit a to jak ve formě
řešitelů, tak ve formě účastníků akcí, které se v rámci
řešení projektů pořádají.
Aktuálně Ústav financí připravuje několik týmových
projektů. Studenti mohou z projektů čerpat zdroje pro

odborné stáže v zahraničí, účasti na mezinárodních
konferencích a další stipendia. Konkrétně se jedná např.
o témata Aktuálních problémů financování vybraných
sektorů veřejných financí, Možnosti ekonomického
oživení států střední a východní Evropy či Interakce mezi
měnovou politikou a cenami aktiv na kapitálových trzích.

Výhody pro studenty oboru
Přednášky expertů z praxe, možnost se s nimi
setkat a diskutovat.
Moderní výukové metody (elaerning, webcasty,
výuková videa).
Kvalitní obsahová stránka předmětů odpovídající
tématům certifikátu Chartered Financial Analyst.
Možnost zapojení do národních a mezinárodních
výzkumných projektů.
Studentské praxe a stáže u partnerských
institucí.

Přístup do významných světových databází, jako
např. BankScope, Amadeus, Patria Plus.
Studium v zahraničí v rámci výměnných pobytů
Možnost absolvovat zdarma Bloomberg
Aptitude Test.
Účast na odborných konferencích, seminářích a
workshopech zaměřených na oblast financí a
investic.

