
Modernizace studia aplikované matematiky na PřF  
Univerzity Palackého v Olomouci 

CZ.1.07/2.2.00/15.0243 

v bakalářských studijních oborech 
 

Matematika – ekonomie se 
zaměřením na bankovnictví 

 
Matematika – ekonomie se 

zaměřením na pojišťovnictví 
 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
ME-B poprvé 1995, ME-P poprvé 2005?



Charakteristika oborů 

• propojená výuka matematiky a ekonomie se 
zvoleným zaměřením na bankovnictví nebo 
pojišťovnictví, 

• absolvent je připraven k okamžitému uplatnění ve 
finančním sektoru, na ekonomickém úseku firem, 
ve státní správě, na pozicích vyžadujících tvořivou 
aplikaci mat. metod či práci s matematickým, 
statistickým a ekonomickým softwarem (např. 
pojistný likvidátor, finanční analytik, hodnocení 
pracovníků); 

• absolvent je též připraven ke studiu v navazujícím 
magisterském oboru Aplikace matematiky  

 v ekonomii.  

 



 
KA 1: Inovace studijních plánů 
 
 

 

  Matematika – ekonomie  
se zaměřením  se zaměřením 
na bankovnictví na pojišťovnictví  

 
 

  Matematika – ekonomie 
   se zaměřením 
 na bankovnictví / pojišťovnictví  

 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Sloučení oborů



M - E 
B / P 

Úvodní 
matemat. a 

statist. 
předměty 

Statistický 
software 

Ekonom. 
předměty a 

příprava 
pro praxi  

Bankovnictví 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Modulární struktura



KA 1: Inovace studijních oborů 

• návaznost předmětů s magisterským studijním 
oborem Aplikace matematiky v ekonomii, např.: 

 

 FIM1    FIM2 
 POM1    POM2 
 CASR1    CASR2 
 ZNM    NM1, NM2  
 OV1,2                              ME 
 F2N    AR  
   



KA2: Příprava a realizace   
 inovované výuky, e-learning  
• vytvoření 6-ti nových předmětů, 
• inovace 4 matematických, 6-ti softwarových, 9-ti 

ekonomických a 2 jazykových předmětů, 
• vytvoření studijních opor pro tyto předměty a jejich 

zpřístupnění v e-learningovém prostředí Moodle, 
• vydání tištěných skript pro vybrané předměty, 
• studentská evaluace na konci každého semestru. 

 





KA6: Získávání zájemců o studium 
aplikované matematiky 

• každoroční organizace Dne otevřených dveří             
v listopadu a v lednu, 

• aktivní účast na veletrhu Gaudeamus v Brně, 
• propagace studia aplikované matematiky na 

moravských gymnáziích a SŠ mimo Den 
otevřených dveří (únor 2013). 



Předvádějící
Poznámky prezentace
Zde bude zelené schéma, musím poprosit Ivetku.



Děkuji za pozornost. 



Ikonka Vysvětlení 
Cíle (v úvodu opory) 
Motivace ke studiu  (v úvodu opory) 

Průvodce studiem (v úvodu opory) 

Otázka k zamyšlení (v textu) 

Pasáž pro zájemce (v textu) 

Úkol (v textu) 

Doporučení (v textu) 

Upozornění (v textu) 



Ikonka Vysvětlení 
On-line zdroje (v textu) 

Shrnutí (za textem) 

Pojmy k zapamatování (v závěru 
opory) 
Kontrolní otázky (v závěru opory) 

Úlohy k procvičení (v závěru opory) 

Klíč (v závěru opory) 

Literatura, seznam zdrojů (v závěru 
opory) 



Nové předměty (10) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jednotlivé skupiny předmětů by mohly být barevně rozlišeny.



Inovované předměty (55) 



Nové předměty 



Inovované předměty 
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