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Studium v rámci Executive education představuje sérií kurzů, jenž jsou navrženy 
předními odborníky v jednotlivých oborech a špičkovými univerzitami s cílem rozvíjet a 
zlepšovat klíčové profesní dovednosti potřebné k úspěchu v dnešních nejžádanějších 
profesních oblastech. Najděte si program, který splňuje vaše konkrétní potřeby, a 
který vám umožní posunout se na vaší profesní cestě zase o krok dále.

O EXECUTIVE EDUCATION

Vzdělávací programy nabízíme v mnoha specializacích 

a zaměřeních, které jsou v současné době žádané a 

pomůžou vám prosadit se ve svém oboru.

Všechny kurzy jsou vyučovány online, proto je můžete 

absolvovat na svém PC, tabletu či telefonu, díky čemuž 

Využijte získané znalosti a dovednosti k tomu, abyste v 

práci dokázali ovlivnit a rozvíjet svou kariéru. Tento krok 

je učení flexibilní a najdou si na něj čas i ty nejvytíženější 

z vás.

je už pouze na vás.

ZVOLÍTE SI 
KONKRÉTNÍ KURZ 

ZÍSKÁTE CENNÝ 
CERTIFIKÁT

VZDĚLÁVÁTE SE 
VLASTNÍM TEMPEM

POSOUVÁTE SVOU 
KARIÉRU VÝŠ

EXECUTIVE EDUCATION se vztahuje především na kurzy podnikového managementu, 
které mají napomoci profesnímu rozvoji vedoucích pracovníků a manažerů, a které 

jsou považovány za součást trvalého procesu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení, které dokládá vámi nabyté znalosti a 

zkušenosti, a za kterým stojí několik akreditačních 

asociací či významné celosvětové instituce.



Žijeme v době neustálých změn. Když se vydáme 

do této nestabilní reality, budeme muset ještě více 

důvěřovat nejen svým základním hodnotám a zdravému 

úsudku, ale také své schopnosti zpochybňovat status 

quo. Rozhodující pro úspěšné zvládnutí současnosti i 

budoucnosti bude mít kreativita, která nám umožní čelit 

výzvám, jež na nás čekají.

Nový vedoucí pracovník musí být schopen spojit dvě 

linie: na jedné straně nejvyšší míru profesionality a 

sebemotivace k neustálému úsilí o dokonalost a v 

důsledku toho o osobní a profesní naplnění, na straně 

druhé velkorysost, s níž bude veškeré toto úsilí věnováno 

službě druhým, společnosti a světu. Pokud se považujete 

za náročného a nekonformního člověka, který se chce 

zlepšovat a postupovat vpřed a který cítí, že má daleko 

více co dát, aby měl skutečný a trvalý dopad, pak jste 

ideálním studentem některého z našich executive kurzů.

Rozvíjejte svůj talent Rozvíjejte svůj talent 
skrze studium na EIFMskrze studium na EIFM

„EIFM je jedinou školou, na kterou jsem se přihlásil, protože je nejen 
prestižní prvotřídní institucí se špičkovými světovými pedagogy, ale je 
zaměřena na spolupráci a komunitu, což je klíčový aspekt, který ji odlišuje 
od ostatních světově uznávaných univerzit. Vyučují zde odborníci z praxe, 
kteří poskytují praktické zkušenosti mimo akademický svět; jeho zaměření 
jej více přibližuje profesionálnímu světu pracovníků a manažerů, a které 
jsou považovány za součást trvalého procesu celoživotního vzdělávání.”

Bc. Lukáš Němec, student



Vzdělávání vedoucích pracovníků je 
intenzivní cestou osobní a profesní 
transformace, která vás připraví čelit 
výzvám v jakémkoli podnikatelském 
prostředí.

Naše certifikační programy jsou speciální 
kurzy, které umožňují vedoucím 
pracovníkům podniků rozvíjet své 
obchodní, vůdčí, komunikační a další 
dovednosti, aby se stali lepšími vedoucími 
pracovníky a lídry podniků.

Získáte hluboký komplexní přehled o společnosti z 

hlediska obecného řízení, který vám umožní pochopit 

jedinečnost jednotlivých provozních oblastí a jejich 

vzájemné vazby, stejně jako pochopit, jak je ovlivňují vaše 

rozhodnutí.

Naučíte se, že chcete-li být výjimečným vedoucím, musíte 

se stát expertem na přijímání obtížných rozhodnutí. 

Zvýšíte svou schopnost zapojit svůj tým do vrcholových 

projektů a řídit různorodé osobní profily a motivace 

Vysoce působivý obsah programu, vedení vyučujících a 

intenzivní týdny na mnoha místech světa vám poskytnou 
Na základě zkoumání více než 300 obchodních případů 

zdokonalíte svou schopnost analyzovat náročné situace, 

zdůvodnit svou strategii a rozhodnout o nejlepším 

postupu.

tak, abyste je sladili kolem společného cíle. Stanete se 

vedoucím pracovníkem, který se zavázal k profesionalitě 

a integritě a k duchu služby pro dobro organizace i celé 

společnosti.

lepší povědomí o trendech a příležitostech, které formují 

dnešní globální podnikatelskou scénu.

OBECNÝ 
PŘEHLED

ROZHODOVACÍ 
SCHOPNOSTI

EFEKTIVNÍ 
LEADERSHIP

GLOBÁLNÍ
DOSAH

PODNIKATELSKÝ
DUCH
Objevíte v sobě podnikatele. Kurzy EIFM vám pomohou 

odhalit nové příležitosti a získat znalosti a nástroje, jak je 

co nejlépe využít, a to uvnitř i vně vaší organizace.

Program vás posune až na hranice vašich možností, aby ve 

vás podnítil hlubší sebepoznání a objevení vašich silných 

stránek a oblastí růstu. Vzejdete z něj lépe vybaveni, 

abyste mohli čelit jakýmkoli výzvám v oblasti vedení.

OSOBNÍ
ROZVOJ

PŘÍNOSY STUDIA



PROČ STUDOVAT 

PRÁVĚ NA 

EIFM?

NAŠE STUDIUM VAŠE KARIÉRA
Chceme být vaším průvodcem na jedné z nejvýznamnějších cest, na kterou se ve vašem životě vydáte. 
Na cestě směřující k vašemu osobnímu růstu, kariérnímu zlepšení a naplnění vašich cílů. V průběhu této 
vaší cesty budeme dělat vše pro to, abyste naplno rozvíjeli svůj potenciál a ze studia na našem institutu 
vytěžili co možná nejvíce.

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, 

abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim 

aktuální informace, dovednosti a znalosti, díky kterým ve 

svém osobním i kariérním životě naplní své cíle a ambice.

Cílem našeho vzdělávání je připravit absolventy řešit 

současné ekonomické, environmentální a sociální výzvy, 

Cílíme nejen na národní, ale především mezinárodní 

úroveň poskytovaného vzdělání.  Studenti by měli být 

Dostatek znalostí a jejich kritické hodnocení představuje 

cestu ke svobodě. Vštěpujeme proto našim studentům 
které mají dopad na celou společnost. Poskytujeme 

proto našim studentům inovativní a relevantní znalosti a 

know-how, které rozvinou jejich talent a posunou je na 

vyšší úroveň.

vystaveni různým způsobům myšlení a jednání, měli 

by být otevřeni neustálému vzdělávání a měli by být 

obeznámeni s celosvětovými obchodními trendy.

dovednosti kritického myšlení a kreativity, které je 

připraví nejen předvídat, ale hlavně řešit výzvy, kterým 

budou v dnešním globálním světě nuceni řešit.

OBECNÝ
PŘEHLED

EFEKTIVNÍ 
VÝUKA

GLOBÁLNÍ 
DOSAH

KRITICKÉ
MYŠLENÍ



JAK PROBÍHÁ 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Před zahájením vašeho studia byste měli řádně zvážit 

program, ke kterému se přihlásíte. Pokud si v tomto 

ohledu nejste 100% jisti, můžete se spojit s naším 

studijním oddělením a domluvit si online videohovor 

či jinou formu sezení a detailně probrat vše potřebné 

k tomu, aby konečný výběr studijního zaměření přesně 

Přihlášku vyplníte online zde na našich webových 

stránkách a přiložíte k ní potřebné dokumenty. Jedná se 
především o dokumenty potvrzující Vámi absolvované 

vysokoškolské vzdělání či odbornou praxi.

STUDIJNÍ 
PROGRAM

PODÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY

Uchazeče přijímáme do konkrétních kurzů průběžně podle 

volných míst a doporučujeme vám, abyste se přihlásili co 

nejdříve. Ačkoli většina programů nemá žádné formální 

požadavky na vzdělání, přijímání probíhá výběrově na 

základě vašich profesních úspěchů a organizačních 

povinností. K přihlášce do konkrétního kurzu je tedy 

třeba přiložit váš životopis, případně též motivační dopis, 

na základě kterého bude rozhodnuto o vašem přijetí ke 

studiu.

ROZHODNUTÍ O 
PŘIJETÍ
V případě kladného rozhodnutí ze strany přijímací 

komise se s vámi spojí naše studijní oddělení a bude 

vás informovat o přijetí ke studiu. Současně s tím s vámi 

studijní oddělení vyřeší i veškeré potřebné administrativní 

záležitosti jako je smlouva o studiu a úhrada školného.

Vítejte na EIFM! Pokud všechny výše uvedené kroky 

proběhly správně a byly vyřízení veškeré potřebné 

administrativní záležitosti, nic vám nebrání v tom, abyste 

zahájili vaše studium a začali rozvíjet svůj talent a své 

schopnosti.

ZAHÁJENÍ 
STUDIA



FORMA STUDIA:  online forma

Umělá inteligence (AI) umožňuje významné a rychlé změny v podnicích téměř ve všech odvětvích a 
oborech. Tento kurz vám poskytne hluboké porozumění tomu, jak je AI zakomponována do oblasti 
podnikání, abyste mohli zjistit, co může (a nemůže) udělat pro vás a vaši organizaci. Kurz vás vybaví 
praktickými rámci a šablonami pro práci s datovými vědci a programátory a ukáže vám, jak zadávat 
analýzy a analyzovat získané výsledky.

Umělá inteligence ovládá svět. Cílem tohoto 
kurzu je proto rozšířit vaše znalosti v oblasti 
umělé inteligence na vyšší úroveň. Kurz pokrývá 
vše od základů U&P až po složitosti umělé 
inteligence v oblasti strojového učení. A co víc, 
díky absolvování tohoto kurzu si otevřete další 
kariérní příležitosti v rámci IT průmyslu.

Budeme se snažit překlenout propast mezi 
podnikáním a technologiemi. Proto je kurz 
určen pro vedoucí pracovníky a podnikatele z 
různých funkcí a odvětví, kteří chtějí porozumět 
možnostem umělé inteligence, a je použitelný i 
pro technické odborníky, jako jsou ředitelé IT, 
manažeři IT a obchodní analytici, kteří chtějí 
lépe porozumět tomu, jak lze umělou inteligenci 
implementovat v jejich organizacích. 

UMĚLÁ INTELIGENCE

INOVACE V PODNIKÁNÍ

STROJOVÉ UČENÍ

AUTOMATIZACE

INFORMACE 
O KURZU:

DÉLKA STUDIA:  11 týdnů

JAZYK STUDIA:  český jazyk

CENA ŠKOLNÉHO:  27.500,- Kč bez DPH

TERMÍN ZAHÁJENÍ:  kdykoliv

Školné zahrnuje studijní materiály a přístup na všechny 

semináře či online přednášky pořádané European Institute of 

Finance & Management. Pokud se student rozhodne uhradit 

školné jednorázově ještě před zahájením studia, bude mu na 

školné dodatečně uplatněna sleva ve výši 5% z ceny školného.

STRUKTURA STUDIA



Seznámíte se s mnoha podrobnými příklady z reálného 

světa a praktickými cvičeními, které vám pomohou vidět 

svět jinak a nakonec vyvinout promyšlenější strategie pro 

dosažení trvalého obchodního úspěchu.

REÁLNÉ PROBLÉMY

OSOBNÍ ROZVOJ
Potřebujete se stát inovativnějším, flexibilnějším a 

agilnějším myslitelem. toužíte získat a aplikovat exkluzivní 

strategické poznatky.

Naučíte se, jak najít a vytvořit nové, zefektivněné a 

převratné obchodní nápady, které budete následně moci 
realizovat v rámci organizace.

CÍLÍTE NA ROZVOJ 
ORGANIZACE

PRO KOHO JE STUDIUM VHODNÉ?

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ
Po úspěšném absolvování studijního kurzu obdržíte certifikát o absolvování od European Institute of Finance & 

Management, který bude cenným důkazem o tom, že jste si osvojili lepší schopnosti, znalosti a dovednosti v rámci 

problematiky umělé inteligence a jejího vztahu k podnikání a rozvoji organizací.

V průběhu kurzu budete průběžně hodnocení v souvislosti s plněním několika praktických úkolů. Tyto úkoly se plní 

vždy online a jejich úspěšné dokončení je podmínkou absolvování celého kurzu. Aby vám tedy bylo vydáno osvědčení 

o úspěšném absolvování, musíte splnit veškeré úkoly, které vám budou v rámci studia zadány. Tyto úkoly se liší v 

jednotlivých kurzech a odvíjejí se od náročnosti kurzu a požadavků garantů či lektorů kurzu.



STUDIJNÍ MODULY

PŘÍNOSY VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCEPŘÍNOSY VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
Umělá inteligence (AI) je klíčovým faktorem budoucí konkurenceschopnosti. Umělá inteligence již mění způsob, jakým 

společnosti vytvářejí obsah pro své online podnikání. Mnozí mluví o jejich použití, ale jen velmi málo z nich je používá. V 

rámci studia se dozvíte, jaké výhody vám umělá inteligence (AI) může poskytnout oproti konkurenci a jak a pro jaký obsah 

můžete tuto technologii použít ve svém online podnikání.

PRODUKTOVÝ MANAGEMENT A UMĚLÁ INTELIGENCEPRODUKTOVÝ MANAGEMENT A UMĚLÁ INTELIGENCE
Organizace ve všech odvětvích stále více využívají umělou inteligenci a strojové učení k vytváření nových inovativních 

produktů a systémů. To vyžaduje, aby odborníci napříč různými funkcemi, nejen striktně v rámci týmů datové vědy a 

datového inženýrství, rozuměli tomu, kdy a jak lze umělou inteligenci použít, hovořili jazykem dat a analytiky a byli schopni 

pracovat v multifunkčních týmech na projektech strojového učení. Poskytneme vám proto základní znalosti o tom, jak 

strojové učení funguje a kdy a jak jej lze použít k řešení problémů. Osvojíte si dovednosti v oblasti uplatňování procesu 

datové vědy a osvědčených postupů v oboru při vedení projektů strojového učení a rozvinou kompetence v oblasti 

navrhování produktů umělé inteligence zaměřených na člověka, které zajišťují ochranu soukromí a etické standardy.

STROJOVÉ UČENÍSTROJOVÉ UČENÍ
Strojové učení je věda o tom, jak přimět počítače, aby jednaly, aniž by byly výslovně naprogramovány. V uplynulém 

desetiletí jsme díky strojovému učení získali samořiditelná auta, praktické rozpoznávání řeči, efektivní vyhledávání na 

webu a výrazně lepší porozumění lidskému genomu. Strojové učení je dnes tak rozšířené, že ho pravděpodobně používáte 

denně, aniž byste o tom věděli. Mnoho výzkumníků se také domnívá, že je to nejlepší způsob, jak pokročit na cestě k 

umělé inteligenci na úrovni člověka. V tomto předmětu se seznámíte s nejefektivnějšími technikami strojového učení 

a získáte praxi v jejich implementaci a zprovoznění. A co je ještě důležitější, seznámíte se nejen s teoretickými základy 

učení, ale získáte i praktické know-how potřebné k rychlému a výkonnému použití těchto technik na nové problémy.

UMĚLÁ INTELIGENCE V PODNIKÁNÍUMĚLÁ INTELIGENCE V PODNIKÁNÍ
Seznámíte se se základy používání velkých objemů dat, umělé inteligence a strojového učení a s různými oblastmi, v 

nichž je lze využít pro podporu podnikání. Budete se zabývat etikou a riziky umělé inteligence, návrhem rámce řízení 

pro spravedlivé použití umělé inteligence a také řízením lidí v rámci spravedlivého návrhu personálních funkcí v oblasti 

strojového učení. Seznámíte se také s efektivními marketingovými strategiemi využívajícími datovou analytiku a s tím, 

jak může personalizace zlepšit a prodloužit cestu a životní cyklus zákazníka. V neposlední řadě si vyslechnete přední 

odborníky z oboru, kteří vám poskytnou informace o tom, jak AI a Big Data revolučně mění způsob podnikání.

KRITICKÉ MYŠLENÍ A ETIKA KOMUNIKACEKRITICKÉ MYŠLENÍ A ETIKA KOMUNIKACE
Jak vytvořit ideální marketingový stroj, který dokáže řídit akvizici a spokojenost a věrnost zákazníků? Výkonnostní 

marketing může vaší organizaci umožnit přijímat chytrá marketingová rozhodnutí optimálním způsobem. Navrstvení 

strojového učení a umělé inteligence tento proces ještě více podpoří a posune vaši marketingovou strategii na vyšší 

úroveň. Seznámíte se proto s klíčovými aspekty výkonnostního marketingu, které vám umožní plánovat efektivní 

kampaně výkonnostního marketingu, jež dovedou vaši organizaci k úspěchu. Své nové dovednosti využijete k návrhu 

strategie výkonnostního marketingu. Budete analyzovat cestu zákazníka a určíte, které části marketingového procesu lze 

nadstavit integrací strojového učení a umělé inteligence. Kromě toho budete hledat způsoby, jak zodpovědně spravovat 

data a soukromí zákazníků, abyste si získali a udrželi jejich důvěru ve vaši organizaci.



Email: studium@eifm.cz

EUROPEAN INSTITUTE OF 

FINANCE & MANAGEMENT

Plaská 622/3

150 00 Praha 5

www.eifm.cz
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