
 

 

 

Kdo jsme? 
  
Vysoká škola logistiky o.p.s. je technickou vysokou školou, která jako 

jediná v ČR nabízí studium v jedinečném studijním oboru Logistika, a to 

v bakalářském (titul Bc.), navazujícím magisterské (titul Ing.)  

i doktorském studijním programu (titul Ph.D.) se sídlem v Přerově  

a v Praze. 

  
Co je to logistika? 
  
Logistika je dovednost řídit a kontrolovat tok informací, energií, zboží  
a ostatních zdrojů k zákazníkovi.  
  
Naše cíle? 
  
Naším cílem je poskytnout studentům profesionální manažerské 
vzdělávání v oboru Logistiky, připravit odborníky pro konkrétní profese 
v oblasti Služeb, Dopravy, Cestovním ruchu a Informačním managementu 
pro mezinárodní uplatnění ve všech oborech a zemích světa. 
  
Nabízíme: 
  
Bakalářský studijní program:  http://www.vslg.cz/24857-uchazec 
Délka studia:                          3 roky;  
          pro studenty z VOŠ nabízíme zkrácenou formu 
          studia  
Forma studia:                        prezenční nebo kombinovaná 
Ukončení studia:                  státní závěrečná zkouška 
Získaný titul:                          Bc.   
Termín podání přihlášky: do 29. 4. 2016  
Další termíny podání přihlášky:  
http://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/podminky-prijimaciho-rizeni-pro-ar../rr201504-
15pijmaczenapodmnkypropijetkestudiuproar20162017.pdf 
 
Forma přijímacího řízení:      
osobní pohovor s cílem zjištění všeobecných předpokladů uchazeče pro 
studium 
Termín přijímacího řízení:   15. 4. 2016, 25. 5. 2016  .... 
     
Následující termíny přijímacího řízení:      
http://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/podminky-prijimaciho-rizeni-pro-ar../rr201504-
15pijmaczenapodmnkypropijetkestudiuproar20162017.pdf  



 
 
Navazující magisterský program:  http://www.vslg.cz/24857-uchazec 
Délka studia:                            2 roky 
Forma studia:                           prezenční nebo kombinovaná 
Ukončení studia:                     státní závěrečná zkouška 
Získaný titul:                            Ing. 
Termíny podání přihlášky, přijímací řízení: 
http://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/podminky-prijimaciho-rizeni-pro-ar../rr201504-
15pijmaczenapodmnkypropijetkestudiuproar20162017.pdf 
 
Podmínky přijetí ke studiu: on-line přihláška ke studiu (www.vslg.cz), 
poplatek za přijímací řízení 500 Kč, ověřovací doložka k maturitnímu 
vysvědčení, popř. diplomu o absolutoriu nebo bakalářského diplomu  
  
Přihláška: https://isis.vslg.cz:8443/uchazec/prihlaska/nova.action  
 
Informace o přijímacím řízení: http://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/podminky-
prijimaciho-rizeni-pro-ar../rr201504-
15pijmaczenapodmnkypropijetkestudiuproar20162017.pdf  
 
  
Doktorské studium: http://www.vslg.cz/24927-doktorske-studium 
 
 
Nabídka studijních oborů v bakalářském a navazujícím magisterském 
programu LOGISTIKA 
 
V bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu Logistika 
nabízíme zájemcům studium v prezenční nebo kombinované formě studia 
(v Přerově), kombinované (v Praze pouze obory Dopravní logistika  
a Logistika služeb a Logistika), a to ve studijních oborech:  
  
Dopravní logistika  
Studium oboru Dopravní logistika Vás seznámí a prakticky naučí jak 
využít a zajistit přepravu zboží v tuzemsku i v zahraničí např. 
prostřednictvím silniční, železniční, letecké, vodní nebo potrubní dopravy 
a následné související služby např. skladové hospodářství, celnictví, 
nejmodernější informační technologie a mnoho dalších souvisejících 
operací. 
  
Podrobnou charakteristiku studijního oboru Dopravní logistika naleznete  
na webovém odkaze: http://www.vslg.cz/25205-dopravni-logistika 
 
Předměty oboru Dopravní logistika: 
http://ssosz.sszprerov.cz/wcd/docs/vslg/studijni-plany/studijni-plany-ar-2015-
2016/otevenstudijnplnproar2015-2016_obor_dol.pdf 
  
 
 
 



Logistika služeb 
Studiem tohoto oboru se stanete odborníky při poskytování služeb 
v pojišťovnictví, bankovnictví, správě financí včetně daní a poplatků 
službách sociálního zabezpečení, službách ve správě stavebního  
a územního plánování a katastru nemovitostí, službách sociálního 
zabezpečení, regionálních agenturách, realitních kancelářích, 
informačních střediscích, cestovních agenturách, apod. 
  
Podrobnou charakteristiku studijního oboru Logistika služeb naleznete 
na webovém odkaze: http://www.vslg.cz/25206-logistika-sluzeb 
  
Předměty oboru Logistika služeb: 
http://ssosz.sszprerov.cz/wcd/docs/vslg/studijni-plany/studijni-plany-ar-2015-
2016/otevenstudijnplnproar2015-2016_obor_los.pdf 
  
Informační management 
Údržbu počítačových systémů, nákup výpočetní techniky při inovacích, 
údržbu a provoz serverů, rozšiřování počítačové sítě, odstraňování závad 
na výpočetní technice a také, a to je jeden z významných cílů tohoto 
studijního oboru, upozorňuje a dává impuls pro používání novinek v řídící 
technice a softwarových produktech. To vše Vás naučí obor Informační 
management. 
  
Podrobnou charakteristiku studijního oboru Informační management 
naleznete na webovém odkaze: http://www.vslg.cz/25207-informacni-
management 
 
  
Předměty oboru Informační management: 
http://ssosz.sszprerov.cz/wcd/docs/vslg/studijni-plany/studijni-plany-ar-2015-
2016/otevenstudijnplnproar2015-2016_obor_inm.pdf 
  
  
Logistika cestovního ruchu 
Tento studijní obor Vás připraví pracovat nebo podnikat v oblasti 
cestovního ruchu. Klientům cestovních kanceláří budete schopni splnit 
jejich speciální přání a náročné požadavky. V neposlední řadě budete 
schopni vytipovat nové nabídky s využitím zajímavých míst v tuzemsku  
i v zahraničí. Získané dovednosti taktéž budete schopni uplatnit  
u dopravců, kteří ocení Vaši schopnost optimalizovat využití dopravních 
prostředků. V neposlední řadě dobrá jazyková vybavenost Vás taktéž 
předurčuje pro práci v zahraničí. 
  
Podrobnou charakteristiku studijního oboru Logistika cestovního ruchu 
naleznete na webovém odkaze: http://www.vslg.cz/25208-logistika-cestovniho-
ruchu 
  
Předměty oboru Logistika cestovního ruchu:  
http://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/studijni-plany/studijni-plany-ar-2015-
2016/otevenstudijnplnproar2015-2016_obor_lcr.pdf 
 



Studijní obor Logistika je obor na navazujícím magisterském studiu. 
Absolvent je po získání úplného inženýrského vzdělání schopen: 
analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, 
ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná 
slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto 
systémy řídit. 
 
Podrobnou charakteristiku studijního oboru Logistika naleznete  
na webovém odkaze: http://www.vslg.cz/24955- 
 
Předměty oboru Logistika: 
http://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/studijni-plany/studijni-plany-ar-2015-
2016/otevenstudijnplnproar2015-2016_obor_log.pdf 
 
 
Poplatky za studium: http://www.vslg.cz/25507-poplatek-za-studium-ar-2015-
2016 

 
 
 
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PŘEROVĚ 
  
Navštivte nás v rámci Dnů otevřených dveří. K prohlídce Vám nabídneme 
areál školy, včetně jejich výukových prostor, ale i jeho zázemí. Získáte 
podrobné informace o jednotlivých studijních oborech, setkáte se s našimi 
odborníky, budeme Vám nápomocni s výběrem studijního oboru, 
zodpovíme Vám všechny Vaše dotazy. 
 

Kdy? 
5. dubna 2016 
3. května 2016 
7. června 2016 

  
Kde? 

V budově Vysoké škole logistiky o.p.s., 
ul. Palackého 1381/25 v Přerově 

   
V kolik? 

13:00 – 17:00 hodin 
 

Dále Naši školu můžete navštívit i ve dnech volna  
soboty - 19. března, 16. dubna a 14. května 2016  

v čase od 9:00 hodin do 11:30 hodin 
  
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PRAZE 
23. dubna 2016 

http://www.vslg.cz/25193-dny-otevrenych-dveri 
 



Přijměte naše pozvání na vyžádané přednášky Vysoké školy logistiky 
o.p.s. 
 
- 22. 3. 2016 ve 12:00 hod na téma Úspěšná kariéra a uplatnitelnost 
absolventa Vysoké školy logistiky o.p.s. – Ing. Tomisová (zakladatelka 
Asociace integrativních koučů) 
 
- 1. 4. 2016 v 16:00 hod na téma Úspěšná kariéra a uplatnitelnost 
absolventa Vysoké školy logistiky o.p.s. – Ing. Tomisová 
další vyžádané přednášky na www.vslg.cz 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi budoucími studenty Vysoké školy logistiky 
o.p.s. 

 
 

Více informace: www.vslg.cz 
Email: studijni@vslg.cz 

  


