
Kdo jsme…

 Nejvýznamnější vysoká škola se zaměřením na cestovní ruch a leteckou dopravu v ČR
 Založena roku 2000
 Více jak 9 000 absolventů
 Téměř 2 500 studentů bakalářských a magisterských oborů
 Máme pro tebe připraveno komfortní zázemí a setkáš se u nás s individuálním přístupem
 Nestrávíš s námi většinu studia přejížděním, máme veškeré zázemí školy na jedné adrese v centru Prahy

Co takhle zkusit VŠO?

„Poskytujeme studentům kvalitní ekonomické  a manažerské vzdělání s konkrétním oborovým 
zaměřením. Uplatnitelnost absolventů v praxi je  pro nás zásadním měřítkem úspěchu.“

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD., rektor

Obecné informace o studiu…

Podmínky přijetí

3 roky

Cena studia

Délka Bc. studia

úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání

22 500 Kč za semestr (možnost splátkového kalendáře)



Vyber si ten správný obor

Cestovní ruch

Zaměření

ekonomika a management v cestovním 
ruchu

Forma studia

prezenční a kombinovaná forma studia

Absolvent v praxi

výkonný management v podnicích CR
včetně služeb ubytovacích a stravovacích,
v dopravních službách, v cestovních
kancelářích a agenturách, v rámci státní
a veřejné správy, v neziskových organizacích
a v celém spektru ekonomiky
a mezinárodního obchodu

Rozvoj lidských zdrojů 
v ekonomice dopravy

Průvodcovská činnost 
v cestovním ruchu

Zaměření

průvodcovská činnost v kontextu nejvyšších 
evropských norem

Forma studia

Prezenční forma studia

Absolvent v praxi

výkon průvodcovských činností Tour manager,
Tour escort, Tourist guide, Local
representative a další, uplatnění v oblasti
cestovních kanceláří a agentur,
v doprovodných hotelových službách
v návazných oborech, v rámci státní a veřejné
správy ve službách specifickým skupinám
(handicapovaní, senioři, MICE sektor atd.)

Zaměření

profesně orientované na ekonomiku a 
personální management

Forma studia

prezenční forma studia

Absolvent v praxi

výkonný management v podnicích dopravy,
ve státní správě a samosprávě, v neziskovém
sektoru, v personálních agenturách
a v širokém spektru souvisejících služeb
úřadů a institucí jako specializovaný ekonom
– personalista se zaměřením na oblast
vzdělávání, kariérního plánování a dalších
aktivit spojených s rozvojem lidských zdrojů



Studijní obory Bc.

Letový provoz Služby letecké dopravy 
v cestovním ruchu

Zaměření

služby a management v civilním letectví

Forma studia

prezenční forma studia

Absolvent v praxi

výkonný management v oblasti leteckých
a letových služeb, v provozu letišť,
v handlingových společnostech, ve státních
organizacích civilního letectví, ve
schválených organizacích leteckého výcviku,
teoretická příprava na licencované funkce
v letovém provozu a letových provozních
službách

Zaměření

služby a management v letecké dopravě

Forma studia

prezenční a kombinovaná forma studia

Absolvent v praxi

výkonný management v oblasti leteckých a
letových provozních služeb, v hotelových
službách, na letištích, ve státních
organizacích letecké dopravy, v
handlingových společnostech v dalších
návazných oborech mezinárodního
cestovního ruchu

Stále se nemůžeš rozhodnout, 
nebo hledáš odpověď na další 

otázky? 

Rádi ti poradíme v Klientském centru. 
Volej nebo piš na mala@vso-praha.eu

a 224 053 113.

Nebo se na nás přijď podívat osobně 
na den otevřených dveří. Ten první se 
koná 10. ledna 2018 a termíny dalších 

najdeš na www.vso.cz.

Vyber si ten správný obor

mailto:mala@vso-praha.eu
http://www.vso.cz/

