
  

 

 

 

 

 

   

   

Naše fakulta nabízí studentům stadium v bakalářských a 

magisterských studijních programech a manažerské MSC, LLM, 

MBA, DBA a MPA studia. Objevte krásu MPA a dalších studií 

v tomto informačním leafletu. 

VYSOKÁ ŠKOLA JAGIELLOŃSKÁ V TORUNI 

FAKULTA VEŘEJNOSPRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH STUDIÍ 

MPA ONLINE V ČEŠTINĚ 

MPA ONLINE INFORMAČNÍ LEAFLET 
 Náš studijní program Master of Public Administration je 

přizpůsoben tak, aby byl plně online a přístupný odkudkoli na 

světě. Jsme akreditovanou vysokou školou se sídlem v „Srdci 

Evropy“, konkrétně v České republice a Polsku. Nabízíme 

kvalitní a efektivní Online studium za dostupnou cenu. 

Informační brožura pro zájemce o studium studijního programu MPA 

“EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRO VAŠE ÚSPĚŠNĚJŠÍ JÁ” 
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Online MPA studijní program je nabízen v českém jazyce. MPA 
studia jsou realizována Fakultou veřejnosprávních a 
ekonomických studií v Uherském Hradišti (Česká republika), 
fakultou Vysoké školy Jagiellońské v Toruńi (Polsko). Poznejte 
mezinárodní rozměr našich studií! 

 

OBSAH 

https://www.study-mpa.cz/formular.php


 

 STUDIUM KROK ZA KROKEM      I      KLIKNĚTE A PŘIHLAŠTE SE      I      KONTAKTUJTE NÁS      I      ZPĚT NA OBSAH 

2 

MILÍ ZÁJEMCI O STUDIUM VYBRANÝCH MANAŽERSKÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA NAŠÍ VYSOKÉ ŠKOLE!  

 

Vážení zájemci o studium,  

dovolte mi představit nejen sebe, ale také naši 

školu. Nacházíme se v České republice, 

krásné zemi v srdci Evropy, která je známá 

jako rodiště Jana Ámose Komenského, 

zakladatele moderní pedagogiky a velkého 

Učitele národů. 

Jmenuji se Oldřich Hájek a jsem děkanem 

Fakulty veřejnosprávních a ekonomických 

studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy 

Jagiellońské v Toruńi. 

Naše mezinárodně uznávaná vysoká škola nabízí akademické bakalářské a 

magisterské programy a profesionální manažerské MBA, MPA, MSC a DBA 

studium. Programy u nás můžete studovat v českém, anglickém a ruském 

jazyce. Zejména naše manažerské studijní programy je možno studovat 

z pohodlí Vašeho domova anebo online odkudkoli na světě. Jako fakulta 

zahraniční vysoké školy, která je řádně akreditovaná, probíhají naše 

bakalářské a magisterské akademické programy v souladu s přísným 

evropským zákonem o vysokoškolském vzdělávání pod dohledem a 

akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a 

Ministerstva vědy a vysokého školství Polska. 

Specializujeme se na vysoce kvalitní bakalářské, magisterské a odborné 

studium pro manažery. V informačním letáku Vás provedeme naším 

profesionálním manažerským studijním programem. Naše profesionální 

manažerské programy jsou správnou volbou pro každého, kdo hledá 

vynikající, ale cenově dostupný studijní program dle zaměření. Zaměřujeme 

se na MSC, MPA, MBA a DBA studia.   

Naše fakulta je odhodlána budovat vzájemnou důvěru, motivační a 

podporující studijní prostředí prostřednictvím našeho uživatelsky přívětivého 

online studijního programu. Nabízíme více než pět profesionálních 

manažerských programů pro každého.  Věříme, že naše manažerské 

studijní programy splní Vaše potřeby a podpoří nejen Vaši kariérní cestu. 

Po dokončení studia získáte nejen dovednosti, zkušenosti a znalosti, ale 

také profesionální manažerský diplom a dodatek k diplomu (tzv. „Diploma 

Supplement“) vydaný Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruńi. 

Připojte se ke spokojeným studentům a rozšiřte si svůj obzor a kariéru! 

Velmi rádi Vás poznáme v jednom z našich studijních programů. 

Těšíme se na vás na našem online prostředí. 

S přátelským pozdravem 

  

Doc.  RNDr.  PHDr. Oldř ich Hájek,  PhD, MBA 

Děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických 

studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské 

v Toruńi 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
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MĚSÍC 1

•Začátek studia a administrace

•Registrace předmětů specializace

•Výběr tématu závěrečné MPA práce

MĚSÍC 2

•První předmět

•Studium vlastním tempem

•Konzultace

•Psaní závěrečné práce

MĚSÍC 3

•Druhý předmět

•Studium vlastním tempem

•Konzultace

•Psaní závěrečné práce

MĚSÍC 4

•Třetí předmět

•Studium vlastním tempem

•Konzultace

•Psaní závěrečné práce

MĚSÍC 5

•Čtvrtý předmět

•Studium vlastním tempem

•Konzultace

•Psaní závěrečné práce

MĚSÍC 6

•Studium pátého předmětu

•Odevzdání závěrečné práce

•Dokončení studia MPA

•Získejte MPA diplom a dodatek
k diplomu

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAŠE MPA STUDIUM S NÁMI KROK ZA KROKEM 

Připojte se k nám ještě dnes a vyplňte přihlášku! Náš MPA Online 

studijní program budete studovat v šesti krocích, poskytujeme 

snadný a srozumitelný časový rámec. 

V našem online MPA studiu budete studovat pět předmětů. Budete psát 

závěrečnou práci. Diplom a dodatek k diplomu po úspěšném ukončení vydá 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 

Vysoká škola Jagiellońská v Toruńi. 

Studium našeho MPA programu se skládá z těchto předmětů: 

• MANAŽERSKÉ KOMPETENCE A LEADERSHIP 

• STRATEGICKÝ MANAGEMENT 

• MARKETING MANAGEMENT  

• PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 

• VOLITELNÝ PŘEDMĚT DLE VÝBĚRU (VÝBĚR JEDEN ZE ČTYŘ) 

• ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Budete studovat v uživatelsky přívětivém online prostředí, naši lektoři a 

zaměstnanci budou připraveni Vám s čímkoliv pomoci. Standardní délka 

studia je 6–12 měsíců, dle Vašeho studijního tempa. S námi nejste sami! 

Podívejte se na časový rámec studia na levé straně této stránky. Jasné, 

snadno a pochopitelně! Víte, co od nás můžete očekávat. Neradi věci 

komplikujeme a ve studiu Vás podporujeme. 

 

 

 

 

 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
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NAŠE AKREDITACE  

Akreditace je nezávislé ověření kvality a standardů vzdělávací instituce. 

Akreditace je obvykle dlouhodobý proces a akreditační orgány obvykle 

provádějí pravidelné kontroly. 

EVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRO VAŠE ZNALOSTI 

Jsme vysoká škola se sídlem v srdci Evropy. Splňujeme vysoké standardy 

přísného evropského práva v oblasti vysokoškolského vzdělávání a 

poskytujeme kvalitní a dostupné vzdělání v akreditovaných bakalářských a 

magisterských studijních programech. Poskytujeme také vzdělávání 

profesionálních manažerů ve studijních programech MBA, MSC, MPA, DBA 

a dalších. 

JSME AKREDITOVÁNI V ČESKU I POLSKU   

Od roku 2001 jsme akreditováni v Polsku, obdrželi jsme akreditaci Polského 

ministerstva pro vědu a vysoké školství („Ministerstwo Edukacji i Nauki“), 

které rovněž dohlíží na naši vysokou školu. Od roku 2018 je naše škola také 

akreditována v České republice Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky.  

Na trhu existuje mnoho vzdělávacích institucí a škol, které dle evropského 

práva nejsou registrovanými školami vyššího vzdělávání, nejsou pod 

dohledem vládních orgánů a nemají naprosto žádné akreditace, proto se 

jejich může výrazně lišit. Naše vysoká škola není tento případ! 

JSME AKREDITOVÁNI AAHEA V USA 

V roce 2021 jsme získali americkou akrediaci akreditaci AAHEA  z USA, kde 

máme akreditovány profesní manažerské vzdělávací programy MBA, MPA, 

MSC, LLM a DBA! AAHEA je jedna z nejstarších organizacích udělující 

akreditace vysokým školám v USA. Naše fakulta i vzdělávací programy 

prošly náročným schvalovacím procesem, který zajišťuje kvalitu programů, 

které poskytujeme!    

Zdroje obrázků: Ministerstwo Edukacji i Nauki Youtube kanál, Webové stránky 
MŠMT a dopis AAHEA. 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
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POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ NA ZAČÁTKU STUDIA 

Připojte se k více než 10 000 studentům ve všech vzdělávacích programech 

na naší vysoké škole. Naše studium můžete začít studovat, pokud máte 

bakalářské vzdělání v jakémkoliv oboru anebo maturitu s praxí. Pro 

podrobnosti nás neváhejte kontaktovat! 

TECHNICKÉ POŽADAVKY  

Abyste mohli psát své úkoly a závěrečnou práci, budete potřebovat přístup 

k internetu prostřednictvím notebooku, počítače nebo tabletu, kancelářský 

program jako je Microsoft Office nebo LibreOffice. Pro přístup do našeho 

informačního systému pro studenty budete potřebovat také internetový 

prohlížeč jako je Chrome nebo Firefox. 

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU A ZAČNĚTE STUDOVAT CO NEJDŘÍVE 

Začněte studovat s Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií 

v Uherském Hradišti, fakultou Vysoké školy Jagiellońské v Toruńi. Odešlete 

online přihlášku ke studiu! 

Vyplňte přihlášku do studijního programu nebo nás neváhejte kontaktovat, 

pomůžeme vám a zodpovíme všechny vaše otázky. Napište nám na e-mail 

studium@fves.eu nebo nám zavolejte na telefon +420 775 475 742.  Jsme 

tu pro vás!  

Kontaktní údaje na studijní oddělení naleznete na straně 12. Se svým 

osobním studijním poradcem pro studium se setkáte na straně 11. 

 

  

KLIKNĚTE ZDE A VYPLŇTE  

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
mailto:studium@fves.eu
https://www.study-mpa.cz/formular.php
https://www.study-mpa.cz/formular.php


 

 STUDIUM KROK ZA KROKEM      I      KLIKNĚTE A PŘIHLAŠTE SE      I      KONTAKTUJTE NÁS      I      ZPĚT NA OBSAH 

6 

MANAGEMENT VE 
VZDĚLÁNÍ A SPRÁVĚ

PROJEKTOVÝ 
MANAGEMENT A 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ

BEZPEČNOST A 
OCHRANA 

OBYVATELSTVA

KOMU JE STUDIUM URČENO A JAKÉ NABÍZÍ SPECIALIZACE 

Studium programu MPA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se 

studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. 

Forma studia je v distanční (online) formě. 

Podmínkou dokončení studia je absolvování uvedených tematických 

modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační 

práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném 

oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v 

Uherském Hradišti. 

Absolventi programu MPA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v 

Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 

Hradišti o absolvování programu MPA v uvedeném studijním oboru, 

opravňujícím užívání titulu MPA za jménem. Společně s diplomem bude 

absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena 

oborová specializace programu MPA, absolvované studijní moduly, téma 

disertační práce a jméno vedoucího disertační práce. 

Studium je určeno především všem v oblasti veřejné správy, kteří se chtějí 

znalostně posunout na novou úroveň. Na naší škole nabízíme tři možné 

specializace, mezi které patří: vzdělání a správa, projektový management a 

udržitelný rozvoj území a bezpečnost a ochrana obyvatelstva.  

 

 

 

  

  

CHCETE VĚDĚT VÍCE? 

Kliknutím na text specializace si přečtete její 

podrobný popis. Otevře se nové okno v 

internetovém prohlížeči, které Vás přesměruje na 

naše aktuální webové stránky. 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
https://www.study-mpa.cz/vzdelavani-sprava.html
https://www.study-mpa.cz/projektovy-management.html
https://www.study-mpa.cz/bezpecnost-ochrana.html
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Váš diplom, který obdržíte po úspěšném dokončení studia. K diplomu od nás 
dostanete také dodatek k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ MANAŽERSKÉ STUDIUM 

Můžete si být jisti, že naše manažerské studium nezruinuje Vaši peněženku. 

Online MPA z akreditované vysoké školy v Evropské unii Vás stojí pouze 

39 000 Kč. Jiné manažerské programy stojí i několikrát více. Poskytujeme 

cenově dostupný a profesionální online studijní program našim domácím i 

zahraničním studentům. 

NÁŠ DIPLOM “MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION”  

Po úspěšném dokončení studia získáte diplom a dodatek k diplomu. Na 

vašem diplomu je uvedeno Vaše jméno (jména), příjmení, datum narození a 

právo používat profesní titul MPA psaný za Vaším jménem. 

Každý diplom má specifické registrační číslo a je vydáván Fakultou 

veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Diplom je 

společně podepsán děkanem a proděkanem pro studium. Diplom je navíc 

pečetěn razítkem Fakulty správních a ekonomických studií v Uherském 

Hradišti. 

K diplomu získáte také dodatek k diplomu. Dodatek k diplomu (Diploma 

supplement) je dokument doprovázející diplom a poskytující popis úrovně, 

obsahu a stavu studia absolvovaného studentem. 

Dodatek k diplomu obsahuje Vaše absolvované předměty a výsledek 

hodnocení, specializaci, téma diplomové práce a další náležitosti Vašeho 

studia u nás.  

https://www.study-mpa.cz/formular.php
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KDO JSME 

Jsme Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 

pobočka zahraniční Vysoké školy Jagiellońské v Toruńi. Naši vyučující jsou 

profesoři, docenti, doktoři a další profesionálové ve svých oborech. 

Prohlédněte si některé z našich osobností. 

DOC. RNDR. PHDR. OLDŘICH HÁJEK, PH.D, MBA 

Děkan fakulty, předseda Akademické rady. Během 

svého profesního života získal bohaté kontakty 

v celém středoevropském prostoru, hovoří anglicky, 

německy, polsky a čínsky. Ve volném čase aktivně 

včelaří a věnuje se problematice digitálních 

kryptoměn.  

H index (WoS): 4, H index (Scopus): 5. Autor či 

spoluautor více než 150 vědeckých statí, pod jeho 

vedením bylo úspěšně realizováno více než 40 projektů různého zaměření. 

PROF. DR HAB. GRZEGORZ GÓRSKI, PH.D 

V roce 1985 promoval Grzegorz Górski na Právnické 

a správní fakultě Univerzity Nicolause Copernica. 

V roce 1988 získal titul doktora práv a v roce 1996 

byl habilitován na Právnické fakultě Univerzity ve 

Varšavě. Od roku 1988 do roku 1992 pracoval na 

Ústavu dějin historie polské akademie věd 

v Pomořansku. V roce 1981 se stal viceprezidentem 

univerzitní rady nezávislého studentského sdružení 

na univerzitě Nicolause Kopernika. Byl členem v 

akademickém senátu této vysoké školy. V roce 1987 se stal členem 

představenstva Křesťansko-demokratického klubu a poté hlavním radou 

Křesťansko-demokratické labouristické strany. Od prosince 1990 do 

prosince 1991 byl poradcem premiéra Jana Krzysztofa Bieleckiho, a od 

prosince 1991 do června 1992 zastával funkcí státního tajemníka na úřadu 

vlády. 

ING. JANA NOVOSÁKOVÁ, PH.D, MBA 

Proděkanka pro studium a vedoucí katedry veřejné 

správy a územního rozvoje. Ing. Jana Novosáková, 

PhD., MBA se ve svém výzkumu věnuje 

problematice lokalizačních faktorů firem a institucí v 

území. Dále se specializuje na problematiku 

veřejných zakázek a další otázky související 

s evropskou integrací. Na fakultě je odpovědná za 

řízení Katedry veřejné správy a územního rozvoje a 

je proděkanem pro studijní záležitosti fakulty. 

ING. BLANKA VYTRHLÍKOVÁ, MBA 

Vedoucí studijního oddělení. Ing. Blanka 

Vytrhlíková, MBA během své profesní praxe 

působila v řadě institucí na pozici hlavní projektové 

manažerky a finanční manažerky. Její specializací 

je orientace v problematice Strukturálních a 

investičních fondů Evropské unie, ekonomiky a 

rozpočtování. Na fakultě je odpovědná za 

komunikaci se studenty a studentský informační 

systém. 

Na naší fakultě je zaměstnáno vice než 30 dalších profesionálů. 

Těšíme se, až se s Vámi setkáme v našem studijním programu.  

  

  

https://www.study-mpa.cz/formular.php
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CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI 

Věříme, že zkušenosti studentů s našimi manažerskými studijními programy 

Vám pomohou se rozhodnout. Co o studiích na naší fakultě říkají studenti?   

“Volbu, kde studovat manažerské studium, jsem dlouho rozvažoval. 

Dnes, s jistým odstupem času, musím konstatovat, že jsem velmi 

rád, že jsem zvolil Vysokou školu Jagiellońskou a její českou fakultu. 

Studium bylo přiměřeně náročné a velmi mile mě překvapila vysoká 

profesionalita a operativnost jak lektorského, tak studijního týmu celé 

Fakulty. Diplom i Diploma Supplement MBA splňují mezinárodní 

standardy a je tedy uznatelný i v zahraničí, jak jsem očekával. 

Skutečně mohu jen doporučit!” 

PHDR. ING. DAVID HORVÁTH, DIS, MBA 

“Studium programu Master of Business Administration (MBA) mě 

pozitivně překvapilo svou koncepcí. Celý program MBA je připraven 

s respektem ke studijním potřebám studentů. Toto jsem velmi ocenil 

zejména v souvislosti s časovou náročností mého zaměstnání. Dále 

jsem byl překvapen precizním zpracováním jednotlivých studijních 

modulů programu, zejména jejich přehledností, logickou 

provázaností a doplněním praktickými modelovými situacemi a 

příklady. Studium programu MBA na Vysoké škole Jagiellońské, 

Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti 

mohu jen doporučit!” 

BC. MARTIN ROBENEK, MBA 

“Studium programu Master of Business Administration (MBA) mi 

přišlo velmi zajímavé z hlediska získání širšího manažerského 

rozhledu. Měla jsem obavy, abych si vybrala v široké nabídce 

programů MBA ten správný. Vybrala jsem si Vysokou školu 

Jagiellońskou v Toruni a program MBA absolvovala na Fakultě 

veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. 

Volbou této Fakulty ke studiu programu MBA byly mé obavy 

zažehnány. Fakulta mi nabídka velmi individuální přístup ke studiu 

programu MBA, vždy rychlou zpětnou vazbu na jakýkoliv dotaz a 

nejasnost a velmi dobře připravený vlastní studijní program MBA. 

Jsem ráda, že jsem program MBA mohla absolvovat na fakultě 

FVES.” 

BC. JANA KAŠOVÁ, MBA 

“Výběr instituce ke studiu programu Master of Business 

Administration (MBA) byl pro mě zásadní. A to zejména z důvodu 

mého dlouhodobého pracovního působení v zahraničí. Důležitá byla 

pro mě koncepce studijního programu, která je v distanční formě – 

online a také akreditační instituce – Vysoká škola Jagiellońská v 

Toruni. Diplom z této vysoké školy je celosvětově akceptován. Také 

bych chtěl vyzdvihnout naprosto výjimečný přístup a servis týmu 

Fakulty, který mi byl během studia poskytnut.” 

Mgr. LUKÁŠ ŠŤASTNÝ, MBA 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
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Začnete studovat s námi!

Obdržíte informace k přihlášení do e-learningového systému

Podepíšete smlouvu a zaplatíte poplatek za studium

Přihlášku zkontrolujeme a zašleme Vám podrobnější informace

Vyplňte a odešlete přihlášku

Vyberte si speicalizaci

CHCI STUDOVAT! CO MÁM DĚLAT?  

Jsme velice rádi, že jste si pro studium vybrali Fakultu veřejnoprávních a 

ekonomických studií v Uherském Hradišti. Co bude následovat nyní? Tři 

snadné kroky, jak začít!  

Nejprve prosím vyberte specializaci, poté vyplňte online přihlášku 

(vyplnit přihlášku) a nezapomeňte kliknout na tlačítko „odeslat“ ve 

spodní části webové stránky. Po obdržení Vaší žádosti ji 

zkontrolujeme a budeme Vás kontaktovat prostřednictvím vašeho 

e-mailu. 

Zadruhé Vám zašleme smlouvu o studiu, kterou podepíšete a 

zašlete nám ji zpět. Poté Vám připravíme a zašleme fakturu a 

podrobnosti platby za studium. 

Nakonec, jakmile se k nám dostane platba, zašleme vám 

přihlašovací informace do Informačního systému a e-learningového 

prostředí. Poté můžete hned zahájit studium! 

Podívejte se na pravou stranu stránky. Proces podání přihlášky je křišťálově 

čistý! Máme rádi věci jasně a srozumitelně. Zde je také několik užitečných 

odkazů, které Vám pomohou se rozhodnout: 

✓ Výběr specializace  

✓ Vyplňte a odešlete přihlášku a začněte studovat  

Otázky? Neváhejte kontaktovat svého osobního poradce pro studium na 

straně 11 nebo kontaktujte studijní oddělení Fakulty veřejnosprávních a 

ekonomických studií (strana 12). Nebojte se, vše trvá asi 2-3 dny. Uvidíme 

se brzy v online studiu na naší fakultě! 
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2 

3 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
https://www.study-mpa.cz/formular.php
https://www.study-mpa.cz/formular.php
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POZNEJTE SVÉ OSOBNÍ STUDIJNÍ PORADCE  

Náš administrační tým je tu pro Vás. Pomůžeme Vám začít studovat online 

manažerský studijní program. Neváhejte nás kontaktovat. Provedeme vás 

přihlášením a procesem podání přihlášek, Vašim studiem a promocí! Jsme 

tu pro Vás. 

ING. BLANKA VYTRHLÍKOVÁ, MBA 

Paní Ing. Vytrhlíková, MBA je vedoucí studijního 

oddělení Fakulty veřejnosprávních a ekonomických 

studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellonské 

v Toruńi. Paní Vytrhlíková odpovídá za 

bezproblémový chod Studentského informačního 

systému a komunikaci mezi fakultou a všemi studenty. 

Během své odborné praxe pracovala v řadě institucí 

na pozici hlavní projektové manažerky a finanční 

manažerky. Specializuje se na problematiku 

strukturálních a investičních fondů Evropské unie, hospodářství a 

rozpočtování. Paní Vytrhlíková a její administrativní tým se o vás jednou 

postarají, až budete zapsáni, a pomohou vám se studiem. 

Váš osobní studijní poradce je dobře informovaná a zkušená osoba, která 

Vám pomůže nejen se zahájením studia. Osobní poradce Vás provede 

procesem podání žádosti, platbou, přihlášením do Studentského 

informačního systému a dalšími náležitostmi.  

Váš osobní poradce také odpovídá na všechny dotazy, než se rozhodnete 

studovat.  Neváhejte kontaktovat svého osobního poradce právě nyní! 

Váš osobní poradce je zde pro to, aby Vám pomohl s přihlášením a 

procesem registrace. Poradce Vás také provede cestou k zahájení studia. 

Nejste si něčím jisti? Jen se zeptejte, proto jsem tady! 

Těším se, až se s Vámi spojím a pomohu Vám se studiem na naší 

Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 

Vysoké školy Jagiellońské v Toruńi! 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE VAŠEHO OSOBNÍHO PORADCE 

 

 

 

 

 

 

  

Role: OSOBNÍ STUDIJNÍ PORADCE  

 VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ 

Jméno: ING. BLANKA VYTRHLÍKOVÁ, MBA 

E-mail: studium@fves.eu   

Mobil: +420 775 475 742 

Jazyky: Čeština, angličtina 

 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
mailto:studium@fves.eu?subject=Studium%20MBA%20(PDF%20informační%20leták%20CZ)
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Ver.: 297-MPA-CZE-VER4 

Informace poskytnuté v informačním letáku nemusí být aktuální a 

mohou být změněny bez upozornění. Pro aktuální informace nás 

prosím neváhejte kontaktovat! 

VYSOKÁ ŠKOLA JAGIELLOŃSKÁ V TORUNI 
FAKULTA VEŘEJNOSPRÁVNÍCH A EKONOMICKÝCH 
STUDIÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI  
 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském 
Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 

Telefon: +420 775 475 742   

E-mail:  studium@fves.eu     

www:  www.study-mpa.cz 

 

ADRESA 

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, 
Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 

Města Mayen 1536, 

686 01 Uherské Hradiště, 

Česká republika 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ 

Název banky:  FIO Bank  

Účet číslo:  2600991441 / 2010  

IBAN:   CZ4420100000002600991441 

BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX 

 

IČO   050 45 355 

 

Master of Public Administration (MPA) je zahraniční manažerský 

studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do 

systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program 

MPA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční 

vysoké školy. Akreditace a realizace studijního programu Master of 

Public Administration vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním 

akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a 

správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. 

https://www.study-mpa.cz/formular.php
mailto:studium@fves.eu
http://www.study-mpa.cz/

