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Vysoká škola CEVRO Institut

Je moderní vysoká škola 
akreditovaná MŠMT ČR a 
MV ČR

www.cevroinstitut.cz

Akreditované obory:

• Právní specializace
• Veřejná správa

• Politologie
• Politologie a mezinárodní vztahy



Moderní vysoká škola v srdci Prahy

■ Skvělá dopravní dostupnost

■ Nádherné prostředí komplexně 
zrekonstruované Měšťanské besedy
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■ Slavnostní a konferenční aula

■ Přednáškové místnosti

■ Multimediální učebny

■ Bohatě vybavená knihovna
Jungmannova 17

110 00 Praha 1



Co je MPA MPA ?

■ Prestižní studium pro manažery v oblasti ve řejného sektoru 

■ Obdoba MBA (Master of Bussiness Administration)
uplat ňovaného v privátní sfé ře
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- Prestižní profesní titul 

- Forma celoživotního vzdělávání 
podle zákona o vysokých školách 

-Součást vzdělávání úředníků 
veřejné správy



Motto studia MPAMPA

„Pracovníci ve řejného sektoru jsou neustále 
vystavováni vysokým nárok ům spole čnosti, politiky a 
médií a jsou nuceni pracovat efektivn ě, 
transparentn ě a v souladu s aktuální legislativou. 
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transparentn ě a v souladu s aktuální legislativou. 
Vytvá říme proto vzd ělávací systém, který jim bude p ři 
výkonu jejich činností p řínosem.“

■ Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.,

odborný garant programu MPA



MPA MPA - charakter studia

■ Program je vystav ěn na t řech 
pilí řích:

■ Odborná znalost principů právního a 
ekonomického systému
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ekonomického systému

■ Soft skills využitelné v činnosti vedoucích 
úředníků a manažerů veřejné správy

■ Vysoká úroveň specializovaných 
odborných znalostí v příslušných oborech 
profesního zájmu



Profil absolventa programu MPAMPA

Komplexní a rozši řující znalosti:
■ fungování veřejné správy 
■ Řízení veřejné správy a vedení 

pracovního kolektivu 

Uplatn ění:

■ manažeři v orgánech státní 
správy a samosprávy

■ manažeři příspěvkových 
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■ Vlastní specializace ve veřejné 
správě

Další p ředpoklady pro kariéru:
■ široký rozhled
■ zvýšené sebevědomí a umění 

komunikace
■ dobré kontakty

■ manažeři příspěvkových 
organizací 

■ manažeři a volení představitelé v 
politických subjektech  

■ odborní pracovníci 
mezinárodních organizací

■ neziskový sektor



Organizace a harmonogram studia  MPAMPA

■ Standardní doba studia: 4 semestry (24 měsíců)

■ Maximální doba studia: 8 semestr ů (48 měsíců) 

■ Počet odborných modul ů:  15 + 4 specializa ční 

■ Zakon čení modul ů: písemná práce  
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■ Zakon čení modul ů: písemná práce  

■ Zakon čení studia: obhajoba závěrečné práce

■ Kreditní systém 
■ Řízené a individuální konzultace
■ E-learningové podpory



Moduly studia MPAMPA

■ Principy právního státu
■ Ekonomické principy tržního 

systému
■ Ústavní základy výkonu 

veřejné správy

■ Manažerské dovednosti
■ Komunika ční dovednosti
■ Rozvoj osobnosti 
■ Teorie ve řejné správy a její 

systém v ČR
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veřejné správy
■ Ekonomické principy tržního 

systému
■ Veřejná správa a EU
■ Vybrané otázky správního 
řízení a správního soudnictví

■ Veřejné finance
■ Management a marketing ve 

veřejné správ ě

systém v ČR
■ Politický systém a jeho vliv na 

veřejnou správu
■ Ekonomické a kontrolní 

systémy ve ve řejné správ ě
■ Volební systém a komunální 

politika
■ Specializa ční moduly



Renomovaní garanti modul ů a lekto ři MPAMPA

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 

Prof. JUDr. František Zoulík, CSc.

Prof. PhDr. Ing. Bohuslav Mina řík, CSc.

Prof. Dr. Miroslav Novák

Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

www.cevroinstitut.cz

Doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.

Doc. JUDr. PhDr.Ilona Bažantová, Ph.D.
Doc. JUDr. Vojt ěch Šimí ček, Ph.D.
Doc. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

JUDr. PhDr. Petr Kolá ř, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D. 
JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 



Financování studia MPAMPA

■ Studium MPA: 100 kreditů 

■ Cena jednoho modulu: 1.280,- Kč 

■ Možnost rozložení plateb
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■ Možnost rozložení plateb

■ Konkrétní podmínky plateb dohodnuty

ve smlouvě o vzdělání 

■ Možnost vícezdrojového financování 



Informace a kontakt y

www.vsci.cz

MPA@vsci.cz
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MPA@vsci.cz

Telefon: +420 221 506 733 (JUDr. Vladimír Novotný)
+420 221 506 701 (sekretariát)

Fax: +420 221 506 709


