


O NÁS

„Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice.
Věříme, že pro řadu studentů vaší školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního
vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné kariéře.“

• Nejvýznamnější vysoká škola se zaměřením na cestovní ruch a leteckou dopravu v České republice 
• Založena roku 2000 
• Více jak 9 000 absolventů
• Momentálně téměř 2 500 studentů bakalářských a magisterských oborů 
• Prestiž v oboru a žádné aféry spojené se získáváním diplomů
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STUDIUM 

„Poskytujeme studentům kvalitní ekonomické
a manažerské vzdělání s konkrétním oborovým
zaměřením. Uplatnitelnost absolventů v praxi je
pro nás zásadním měřítkem úspěchu. Skutečnost,
že většina z nich nachází úspěšné uplatnění v oborech,
které vystudovali, je pro nás proto tou největší
odměnou.“

• Unikátní studijní programy odrážející současné trendy s vysokým důrazem na
propojení s praxí.

• Široké možnosti uplatnění na trhu práce ve spolupráci s odbornými subjekty jako
jsou Czech Tourism, Český Aeroholding, Prague Startup Centre, Skål International
Prague, Národní památkový ústav, Letiště Václava Havla Praha, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo dopravy, Czech Airlines Training Centre, Řízení
letového provozu ČR a další podniky a společnosti cestovního ruchu.

• Exkluzivní znalost cizích jazyků se zaměřením na odbornou terminologii v
ekonomice, cestovním ruchu a letecké dopravě.

• Spolupráce se zahraničními univerzitami v Číně, Japonsku, Thajsku, Jižní Korei,
Saúdské Arábii, Řecku, Albánii, Švédsku, Jižní Africe, Francii, SAE, Hong Kongu,
Makau a v rámci programu Erasmus+ ve Velké Británii, Německu, Portugalsku,
Polsku, Španělsku, Turecku, Švýcarsku, Slovensku, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku,
Rakousku, Slovinsku, Lotyšsku, Srbsku a Finsku.



BAKALÁŘSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY (Titul Bc.)

Cestovní ruch 
TŘÍLETÉ PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM 
Zaměření na ekonomiku a řízení v cestovním ruchu 

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu 
TŘÍLETÉ PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
Zaměření na řízení a služby v letecké dopravě 

Průvodcovská činnost v cestovním ruchu 
TŘÍLETÉ PREZENČNÍ STUDIUM 
Zaměření na průvodcovskou činnost v kontextu nejvyšších evropských norem 

Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy 
TŘILETÉ PREZENČNÍ STUDIUM 
Profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na lidské zdroje 

Letový provoz 
TŘÍLETÉ PREZENČNÍ STUDIUM 
Zaměření na komplexní aktivity v civilním letectví spojené s provozem 
a zabezpečením provozu letadel



MAGISTERSKÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY (Titul Ing.)

Management cestovního ruchu
NAVAZUJÍCÍ DVOULETÉ PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
Zaměření na ekonomiku a marketingový management v cestovním ruchu

Management leteckých podniků
NAVAZUJÍCÍ DVOULETÉ PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM
Zaměření na ekonomiku a management leteckých podniků



PODMÍNKY KE STUDIU

„K našim studentům máme velmi osobní přístup.
Vždy se snažíme objevovat a rozvíjet jejich talent,
naslouchat jejich potřebám a pomáhat jim překonávat
problémy. Přestože jsme velkou školou, student u nás
rozhodně není jen pořadovým číslem.“

• Jsme nekompromisní pokud jde o znalosti, ale dáváme studentům
maximální podporu

• Můžeme se pochlubit 95% úspěšností dokončení studia a pověstí
přátelské školy

• Výuka 3 dny v týdnu, denní i kombinovaná forma studia, upravený
studijní program pro absolventy VOŠ a stoprocentní zaměření na studium
s nejlepším studentským informačním systémem v České republice.

• Učebny s moderní IT technikou a WiFi, interaktivní navigace v areálu
školy a rozvrhu, odborná knihovna, klientské centrum, relaxační centrum,
aktivní sportovní klub, studentské eventy a bezbariérový přístup.

• Atraktivní a snadno dostupné centrum Prahy s veškerým zázemím na
jedné adrese.
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prorektorka pro studijní činnost



RÁDI BYCHOM 
OSLOVILI VAŠE STUDENTY

Věříme, že tím nejlepším způsobem, jak představit VŠO středoškolákům,
je nechat mluvit naše samotné studenty. Oni vědí nejlépe, proč
si vybrali právě naši školu, co je na studiu baví a co jim naopak činí
potíže. Již pátým rokem se proto věnujeme krátkým prezentacím našich
studentů na středních školách. Budeme velice rádi, pokud se podaří
takovou prezentaci uskutečnit i na vaší škole.

KONTAKT
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 
Spálená 76/14 110 00 Praha 1 
www.vso.cz

Ing. Karolína Buchalová, vedoucí Klientského centra
Tel.: +420 739 616 504
E-mail: buchalova@vso-praha.eu


