Dodatek: Odpovědi studentů 3. ročníku
bakalářského studijního oboru Finance
Respondent 4

Respondent 12

1. „Možnost získat určité znalosti“.
2. „Kapitálové trhy – mnoho zajímavých témat“.
3. „Praxe“.

1. „Prestižnost oboru“.
2. „Kapitálové trhy I – zajímavé téma, schopnost přednášející
zaujmout posluchače, návaznost na praxi“.
3. „Všeobecně hodně teorie a málo praxe, zahlcení informacemi“.

Respondent 5

1. „Setkám se zde s lidmi z praxe, což je docela neobvyklé
na českých vysokých školách. Mnoho předmětů učí opravdu
odborníci, a tak si člověk ze samotného výkladu mnohé odnese.
Co z těchto informací v budoucnu použiji, to ještě opravdu
nevím“.
2. „Kapitálové trhy, protože finanční trhy jsou dnes jednou
z nejdůležitějších částí finančního systému a je nutno je chápat“.
3. „Ano, takový předmět Management mi mnoho nedal. Prakticky
dodnes nevím, k čemu byl. Pouze teorie“.

Respondent 6
1. „Široká znalost mnohých oblastí“.
2. „ Kapitálové trhy a finanční teorie, politika a instituce byly dva
předměty, které mám pocit, že mi daly nejvíc za celé studium“.
3. „No mnoho, předměty jsou vyučovány velmi rigidně“.

Respondent 7

1. „Dozvím se spoustu informací potřebných pro praxi a budoucí
uplatnění“.
2. „Je těžké odpovědět na tuto otázku. Bavilo mě více předmětů.
Například Daně a sociální zabezpečení díky uplatnění
v budoucnu, Mezinárodní finance díky skvělému výkladu pana
Mandela a zajímavosti kurzu a Kapitálové trhy I díky profesorce
Veselé“.
3. „Nejspíše ne“.

Respondent 8
1. „To je dobrá otázka. Vždyť se jedná o převlečené účetnictví“.
2. „Mezinárodní finance“.
3. „Ano“.

Respondent 9
1. „Finanční gramotnost“.
2. „Veřejné finance v odvětví ekonomik, protože se diskutuje
problematika veřejných financí v praxi“.
3. „Ano, málo praktické zaměření“.

Respondent 10
1. „Získání obecného přehledu v oblasti financí“.
2. „Statistika v R - výborný cvičící, praktické využití znalostí prostředí
R v profesním i akademickém životě. Zpracování finančních dat
... a programu Matlab - praktické využití znalostí programování v
Matlab v profesním i akademickém životě“.
3. „Ano, velmi. Výuka kvantitativních předmětů je absolutně
nedostačující pro každého, kdo se chce zabývat oblastí
kvantitativních financí.“.

Respondent 11
1. „Všeobecností, zahrnutí všech kateder FFÚ“.
2. „Kapitálové trhy, hodně k tomu přispěly přednášky externistů“.
3. „Ne“.

Respondent 13

1. „Teoretické znalosti o finančním trhu apod., vzhledem k mé
budoucí realizaci ve finančním poradenství“.
2. „1BP327 Kapitálové trhy. Ačkoliv byl tento předmět jeden
z nejtěžších, byl zároveň hodně zajímavý. Celkově probíraná
témata a také přednes paní docentky, to celé mě velice zaujalo
a bavilo“.
3. „Velice jsem postrádala praktické informace. Většinou jsem
nabývala pouze teoretické znalosti a praktické dovednosti
většinou unikají. Přitom jsou dokonce důležitější. Chtělo by to více
příkladů, jak to chodí v praxi, více názorných ukázek“.

Respondent 14

1. „Šíře znalostí z více oborů (Bankovnictví, Veřejné finance,
Podnikové finance...)“.
2. „Mezinárodní finance kvůli analytickému přístupu k problému“.
3. „Problém ohledně návodu psát bakalářskou práci (citace
apod.)“.

Respondent 15
1. „Dává mi všeobecný přehled ve finančním sektoru“.
2. „1VF224 - předmět z praxe“.
3. „Obor mi přijde příliš obecný“.

Respondent 16
1. „Užitečné informace ze širokého spektra financí“.
2. „Finance podniku“.
3. „Ne“.

Respondent 17
1. „Nasměrování do budoucího zaměstnání“.
2. „Bankovnictví + Pojišťovnictví - získání informací potřebných
k praxi“.
3. „Ne“.

Respondent 18

1. „Daný obor mi napomáhá rozšířit si sféru zaměření v rámci
finančního sektoru. Dává mi nejen prakticky uplatnitelné znalosti
ale i teoretické povědomí, které mi dává dostatečné intelektuální
zázemí k tomu, abych mohl vyvíjet vlastní koncepty v jakékoliv
sféře“.
2. „Jedná se o předmět Měnová teorie a politika (1MT300). Tento
předmět mi pomohl pochopit věci v širším kontextu“.
3. „Je zde poměrně malý akcent na informace týkající se kontroly
a regulace finančního trhu jako takového. Jsou zde sice předměty,
které se zabývají danou problematikou, ale ne dostatečně v rámci
všech sektorů finančního sektoru“.

