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• Středoškolská příprava učitelů komerčních 
předmětů od konce 19. století

• Je nejstarším oborem v oblasti ekonomického 
vzdělávání – dlouholetá tradice 

• Péčí pověřena především Vysoká škola 
obchodní v Praze (do roku 1948 středoškolská 
profesura) 

• od r. 1953 Vysoká škola ekonomická v Praze
(učitelství ekonomických předmětů)

• UEP vždy patřilo mezi atraktivní obory studia



• Hlavním posláním oboru je příprava 
učitelů ekonomických předmětů pro  
střední školy a VOŠ

• Absolventi se mohou uplatnit také v oblasti 
personalistiky ve firmách (především na 
úseku organizace vzdělávání)

• Mohou vykonávat různé funkce v oblasti 
ekonomické praxe 



Atraktivnost oboru je určena :

• Posláním vzdělávání mládeže

• Zajímavou  prací s volnějším režimem

• Délkou dovolených 

• Vhodnou alokací škol v regionech

• Lepšími podmínkami péče o vlastní děti 

• Duševní mladost a svěžest



Učitelství ekonomických předmětů lze na 
fakultě studovat v těchto formách:

• Bakalářské studium praktických odborných 
předmětů 

• Navazující magisterské studium učitelství 
odborných ekonomických předmětů

• Vedlejší specializace UEP určená pro 
studenty všech fakult VŠE

• Dalším vzděláváním inženýrů ekonomů 
(doplňujícím pedagogickým studiem)



Zaměření studia:

• Ekonomická složka - studium 

ekonomických disciplín z různých 

ekonomických oborů na VŠE  

• Psychologicko pedagogická složka -

pedagogická psychologie, pedagogika, 

• Didaktická složka - didaktika 

ekonomických předmětů, didaktika 

ekonomiky, didaktika účetnictví, didaktická 

praxe na středních školách



Vedlejší specializace studijního oboru 

Učitelství odborných ekonomických předmětů
Oborově povinné předměty zajišťované KDEP

Ident 

předmětu

Název ETC Hodiny Zakončení

1DP418* Pedagogická psychologie 6 4 zkouška

1DP419* Pedagogika 6 4 zkouška

1DP505* Didaktika ekonomických 

předmětů (včetně didaktické 

techniky a rétoriky)

6 2/2 zkouška

1DP506 Didaktika ekonomiky s 

didaktickou praxí

6 2/2 zkouška

1DP507 Didaktika účetnictví s 

didaktickou praxí

6 2/2 zkouška

Celkem 30 x x

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška s názvem 

Učitelství odborných ekonomických předmětů, která se uvádí na diplomu



Fakultní cvičné školy Fakulty financí a 

účetnictví VŠE v Praze

1. Českoslovanská obchodní akademie 

2. Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

3. Obchodní akademie Kollárova

4. Obchodní akademie Krupkovo nám.

5. Obchodní akademie Kubelíkova

6. Obchodní akademie Vinohradská

7. Obchodní akademie Dušní

8. Obchodní akademie Heroldovy Sady

9. Obchodní akademie Hovorčovická



1. VŠE má ve srovnání s jinými vysokými školami 

nejpestřejší škálu učitelských ekonomických 

oborů

2. VŠE má v ekonomických studijních oborech 

výhradní monopol

3. VŠE je jedinou vysokou školou v ČR, která má 

akreditovaný doktorský studijní program v oboru 

Teorie vyučování ekonomických předmětů



4. VŠE jako jediná vysoká škola v ČR, která má 
oprávnění habilitací v oboru teorie vyučování 
ekonomických předmětů

5. Cílem školy je zkvalitňování všech forem 
přípravy učitelů ekonomických předmětů

6. Kvantitativní rozvoj oboru je závislý na růstu 
atraktivnosti učitelského povolání

http://kdep.vse.cz/


