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Název ŠVP: Ekonomika a podnikání  

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  

Zaměření oboru: Management potravinářských výrob a zdravého životního stylu 

 

Pojetí zaměření: 

 

Zaměření Management potravinářských výrob a zdravého životního stylu poskytuje rozšířené 

ekonomické vzdělání se zaměřením do oblasti ekonomických činností v rámci 

zpracovatelského průmyslu a poradenství v oblasti zdravého životního stylu.  

Žáci získají: 

- technologické a ekonomické znalosti z výroby a zpracování rostlinných a živočišných 

produktů pro potravinářské i nepotravinářské účely včetně posouzení dopadů kvality 

zemědělských produktů na jakost potravinářských výrobků a jejich následné zpeněžení, 

- znalosti v oblasti managementu a marketingu ve výrobě, zpracování a poradenství, 

- vědomosti o technologických a hygienických nárocích na skladování rostlinných a 

živočišných produktů se zhodnocením vlivu skladování na jejich kvalitu, 

- poznatky z oblasti kontroly potravin z hlediska kvality, nutriční hodnoty a dodržování 

podmínek skladování,  

- znalosti o původu, využití a dietetické hodnotě potravin využívaných pro člověka a jejich 

zařazení do jídelníčku, zásadách racionální výživy, trendech ve výživě, 

- základní principy fungování lidského organismu, jejich souvislosti s výživou, pohybovou 

aktivitou a regenerací,  

- poznatky o vlivu potravin na zdraví, psychickou kondici a výkonnost člověka včetně 

prevence a podpory zdraví,  

- znalost pěstování bylin s jejich následným využitím ve výživě a kosmetice včetně praktické 

přípravy mastí a krémů z vypěstovaných bylin,  

- poznatky o použití aditiv a o nežádoucích účincích alergenů,  

- vědomosti o zdravotních a psychologických aspektech zdravého životního stylu včetně 

vybraných  pohybových a relaxačních aktivit,  

- přehled o alternativních směrech ve výživě a životním stylu, 

- vědomosti o vlivu životního stylu člověka na životní prostředí, 

- poznatky z koučinku pro oblast zdravého životního stylu a rozvoje osobnosti s rozšířenou 

výukou psychologie. 

Specializační uplatnění absolventů: 

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na Management potravinářských výrob 

a zdravého životního stylu se uplatní v ekonomické sféře potravinářského a zpracovatelského 

průmyslu (ale i v dalších ekonomicky zaměřených činnostech ve státní i soukromé sféře) jako 

ekonom, účetní,  pracovník marketingu apod. 



Vzhledem k zaměření na zpracování produktů zemědělské výroby pro potravinářské účely se 

může uplatnit i ve zpracování a odbytu zemědělské produkce, ve službách pro zemědělství, v 

nákupních a obchodních podnicích, ve službách pro rozvoj venkova jako obchodník se 

zemědělskými produkty, prodejce služeb pro zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského 

průmyslu nebo jako samostatný podnikatel.  

Se znalostí v oblasti výroby, zpracování, skladování a kontroly potravin může pracovat ve státní 

správě v kontrolních orgánech, v laboratořích v oblasti bezpečnosti potravin a jejich jakosti. 

Uplatní se rovněž jako firemní kontrolor v oblasti výroby a zpracování potravin. 

Poznatky z oblasti zdravého životního stylu uplatní jako výživový poradce, poradce zdravého 

životního stylu, instruktor volného času pro mládež a dospělé v oblasti pohybových a 

relaxačních aktivit, v oblasti environmentální výchovy.  

 


