
Když chcete
od studia víc
než ostatní
P R A H A   |   B R N O   |   B R A T I S L A V A

www.newton.university
V Y S O K Á  Š K O L A  B U S I N E S S U  P R O  Ž I V O T



NEWTON University je soukromá vysoká škola, která připravuje 
pro byznys všechny, kteří mají chuť podívat se na svět i sebe novýma 
očima. Zaměřuje se na moderní výuku managementu, psychologie, 
marketingu a ekonomie. Je vždy o krok napřed, aby vám zajistila velký 
náskok před vašimi vrstevníky a nejširší rozhled ve světě byznysu.

Osobnosti z NEWTON University 
pravidelně září ve Forbes 30 pod 30
Časopis Forbes vyhlašuje každý rok nejúspěš-
nější mladé Čechy do 30 let, kteří zažívají ra-
ketovou kariéru. V posledních ročnících se 
do prestižního výběru dostal náš absolvent 
Václav Staněk, majitel obuvnické firmy Vasky, 
a bývalý student Lumír Kunz, úspěšný inves-
tor. Objevili se zde i absolventi Lukáš Žďárský 
a Jakub Zajíc, kteří uspěli jako tvůrci projektů 
Radlické kulturní sportovny, holešovického 
Vnitroblocku nebo Kavárny co hledá jméno. 
Petr Hobža zde získal místo za svou tvrdou 
práci v rodinné firmě Hobžovy Strážnické 
brambůrky. Další z absolventů oceněných 
Forbesem Vítek Haratek sám sebe označuje 

jako „smart creative“ a má za sebou spolupráci 
například s Kanye Westem. Se Stanislavem 
Gálikem z inovativní společnosti UNIFER se 
můžete potkávat přímo na přednáškách, pro-
tože na NEWTON University vyučuje. Olivera 
Dlouhého znáte jako zakladatele veleúspěš-
ného startupu Skypicker (dnes KIWI.com). 
„Od roku 2015 je téměř každý 25. nejúspěšněj-
ší Čech do 30 let z líhně NEWTON University.
Z 210 jmen totiž bylo hned 8 osobností z naší 
školy. Jsem na ně velmi hrdý a těším se, kdo 
další se dostane do příštích ročníků 30 pod 
30,“ říká rektor MUDr. Jan Mojžíš, MBA.

Milé studentky a studenti,
stojíte na křižovatce svého dalšího vzdělávání a jsem rád, že 
NEWTON University zvažujete jako svou další cestu. Na naší 
škole učí experti z praxe, pro které není hodnoticím kritériem 
odrecitování definice a biflování bez pochopení podstaty věci. 
Studentům připravujeme ideální podmínky pro osobnostní 
rozvoj, nabité praxe a start úspěšné kariéry. Vedeme je k tomu, 
aby se dokázali prosadit v reálných situacích, probouzíme 
v nich manažerské instinkty a dodáváme jim potřebné znalosti, 
dovednosti a motivaci měnit svět k lepšímu. Díky tomu získají 
naši absolventi široký rozhled a jsou tolik úspěšní na trhu práce.

Vážení a milí, přeji vám šťastnou cestu 
ve vašem dalším vzdělávání!

MUDr. Jan Mojžíš, MBA
rektor NEWTON University
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prorektor pro strategii a rozvoj



Buďte nároční na sebe i na svou školu. V NEWTON University jsme na to připraveni. Neustále 
udržujeme krok s trendy na pracovním trhu, a proto nabízíme špičkové moderní vzdělání s velkým 
důrazem na praxi. Díky našemu kariérnímu centru najdete zajímavé pracovní stáže podle svých 
preferencí a připravíte se tak na úspěšný vstup do pracovního světa. Byznysový akcelerátor vám 
zase pomůže realizovat vlastní podnikatelský nápad, na který můžete dokonce získat i finance 
z univerzitního fondu. Učit vás nebudou teoretičtí akademici, ale skuteční profesionálové ve svém 
oboru. Staňte se členem rodiny NEWTON. Studujte tam, kde sebezkušenost a zážitek je klíčem 
k pochopení a kde na konci cesty nestojí prázdný titul, ale uplatnění s velkým nadhledem.

Když chcete od studia 
víc než ostatní

  NEWTON University je velmi inspirujícím prostředím.

Škola inspiruje a motivuje k touze dosáhnout cílů, k hledání 
různých pohledů a netradičních přístupů k vyřešení problémů, 
k rozvoji kreativity či kritického myšlení.

   Osobní přístup.

NEWTON University není školou pro masy, proto zde nebudete 
pouhým číslem v seznamu. Ke studentovi vždy přistupujeme 
individuálně, a to od vyučujících přes nabídku praxí až po služby 
studijního oddělení.

  Na NEWTON University působí uznávaní odborníci z praxe.

Patří k nim např. bývalý viceguvernér ČNB prof. Vladimír Tomšík, 
jeden z nejlepších českých mentálních koučů PhDr. Marian 
Jelínek, Ph.D., nebo známý marketingový expert Karel „Mindless“ 
Novotný. Pravidelnými hosty jsou navíc i významné osobnosti 
českého byznysu, takže se dostanete k těm nejlepším expertům.

  Studium je úzce propojeno s praxí.

Na NEWTON University nečekejte žádné „bezduché biflování“ 
faktů a definic bez pochopení podstaty věci. Všechny znalosti 
a dovednosti jsou ihned aplikovatelné do běžného i profesního 
života.

 NEWTON University nabízí špičkové vzdělání.

U všech specializací a profesních zaměření naleznete stejný 
základ, do kterého patří ekonomie, management, aplikovaná 
psychologie, marketing a humanitní předměty. Tato kombinace 
pomůže každému modernímu manažerovi snadno vstoupit do 
světa byznysu.

  Studium v angličtině.

Na NEWTONu můžete studovat i anglický bakalářský program 
Global Business and Management v exkluzivním studijním 
režimu NEWTON Global. Poznáte studenty ze všech koutů 
světa, vylepšíte si angličtinu, budete mít špičkového mentora 
a perfektně se tak připravíte na mezinárodní kariéru. Vybrané 
předměty mohou navštěvovat i studenti českého programu.

  Kromě titulu si můžete odnést i velmi cenné certifikáty.

Po dostudování bakalářského studia obohatí vaše CV i Certifikát 
absolvovaných praxí a certifikáty o absolvování manažerských 
výcviků. Ty vám poskytnou velkou výhodu a snadněji se uplat-
níte na pracovním trhu.

  Rozjezd podnikání.

Na NEWTONu můžete využít intenzivní 5měsíční akcelerač-
ní program pro rozjezd podnikatelských nápadů a projektů 
NEWTON Business Accelerator. Nejlepší studentské projekty 
mají šanci získat i financování z investičního fondu NEWTON 
University Angel Fund.

  Profesionální příprava na kariéru.

Pro snadnější získání praxe i pro lepší uplatnění na pracovním 
trhu můžete využít služeb kariérního centra NEWTON Careers. 
Zkušený tým vám pomůže s přípravou životopisu, nalezením 
vytoužené praxe i s profesní přípravou na úspěšnou kariéru.

  Prospěchová stipendia.

O kvalitě školy nejlépe vypovídají její absolventi, proto se 
NEWTON University snaží studenty maximálně motivovat 
vysokými stipendii až do výše 30 000 Kč za rok.

  Možnost ovlivňovat chod školy.

Vedení NEWTON University úzce spolupracuje se svými 
studenty, kteří mají možnost aktivně se podílet a ovlivňovat 
směřování a chod vlastní školy, a být tak součástí všech změn.

  Navázání cenných kontaktů.

Při studiu získáte mnoho cenných kontaktů na podobně smýšle-
jící spolužáky, vyučující či významné osobnosti českého byznysu.

  Perfektní lokalita s nádhernými vyhlídkami.

Výuka probíhá v Česku i na Slovensku v krásných prostorách 
významných měst. V Praze sídlí NEWTON v Kongresovém 
centru, v Brně nás najdete na náměstí Svobody a v Bratislavě 
v ulici Tomášikova.

Chcete vidět, jak to na NEWTON University žije? 
Sledujte naše sociální sítě a buďte v centru dění!

 /NEWTONUniversity  /newtonunicz / NEWTONUniversity



Studijní možnosti, 
školné a stipendia
Jako jediná vysoká škola v České republice poskytujeme víceúrovňové vzdělání. Kromě studia akre-
ditovaných vysokoškolských programů nabízíme našim studentům i široké veřejnosti možnost osob-
nostního a profesního rozvoje prostřednictvím manažerských výcviků, kurzů, rozšiřujících programů 
a individuální výuky u významných osobností z řad našich vyučujících.

NEWTON Start
Prezenční i kombinovaná forma studia

• Specializace: Globální podnikání a management
* Základní studium bez profesního zaměření

49 000 Kč 
1 905 EUR
cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

NEWTON 
Business / Premium 
Prezenční i kombinovaná forma studia

• Specializace: Management lidských zdrojů
* Psychologie pro manažery
* Management lidských zdrojů

• Specializace: Marketing
* Marketing a Brand Management
* Digitální marketing

• Specializace: Globální podnikání a management
* Management a podnikání
* Management cestovního ruchu
* Management ve zdravotnictví a sociálních službách

Studijní 
režim 
BUSINESS

59 000 Kč 
2 295 EUR
cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

Studijní 
režim 
PREMIUM

85 000 Kč 
3 305 EUR
cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

Stipendia O kvalitě školy nejlépe vypovídá 
úspěšnost absolventů, a proto se 
snažíme naše studenty maximálně 
motivovat vysokými stipendii, aby 
mohli studovat bez finanční tíže.

V případě výborných studijních 
výsledků na bakalářském stupni 
prezenčního studia můžete získat 
prospěchová stipendia až do výše 
30 000 Kč. Dále můžete využít 
ubytovacího a sociálního stipen-

dia či podpory našeho Nadačního 
fondu Erudikon. Veškeré informa-
ce naleznete na našich webových 
stránkách.

www.newton.university

* profesní zaměření

Akademie Sting
Ekonomicky zaměřená Akademie Sting, nejstarší brněnská soukro-
má vysoká škola, kterou absolvovalo už přes 4 500 studentů, je nově 
členem skupiny NEWTON University Group. Vybírat můžete ze tří ba-
kalářských specializací.

• Organizace a řízení malých a středních podniků
• Zdaňování
• Management podnikových procesů

39 000 Kč 
1520 EUR
cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

NEWTON Global
Prezenční (On Campus) a distanční (Online) forma studia

• Global Business and Management 
studium v angličtině

Online 
78 000 Kč 
3 035 EUR
cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

97 000 Kč 
3 775 EUR

On Campus

Bakalářské studium (Bc.)
Bakalářské studium na NEWTON University 
probíhá ve studijním programu „Ekonomika 
a management“.

Pro akademický rok 2022/23 pro vás připravujeme 
studium ve 4 režimech.

NEWTON Start – základní všeobecné studium zamě-
řené na podnikání a management.

NEWTON Business – rozšířené studium aplikovaného 
businessu s možností volby specializace a profesního 
zaměření v oblasti managementu lidských zdrojů, mar-
ketingu či podnikání a managementu.

NEWTON Premium – exkluzivní studium pod vedením 
významných osobností z praxe s velkým důrazem na 
osobní zakázku studenta. Od NEWTON Business se 
liší řadou nadstandardních benefitů, jako jsou speciální 
přednášky, semináře a konzultace s profesními a aka-
demickými garanty či praktické workshopy s experty 
z praxe nad rámec studia. Dále u tohoto studijního re-
žimu můžete využít přednostní právo při výběru praxí 
a zahraničních studijních pobytů, nadstandardní pod-
poru při psaní bakalářské práce i rozjíždění vlastních 
projektů či 25% slevu na kurzy NU, digitální skripta 
zdarma, možnost zapsání jakéhokoliv předmětu nad 
rámec zvolené specializace nebo vstupů na konference 
a networkingové akce.

Profesní garanti NEWTON Premium:

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. 
mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

Karel Novotný 
přední český expert na marketing a budování značek

Ing. Olga Girstlová, Ph.D. 
uznávaná investorka a konzultantka startupových projektů

NEWTON Global – exkluzivní studium na úrovni reži-
mu NEWTON Premium. Jediná specializace, ve kte-
ré celé studium probíhá v angličtině a kde dostanete 
prostor studovat ve spolupráci se špičkovými mentory 
z celého světa. Po vzoru předních mezinárodních uni-
verzit studujete v malých skupinkách, které dovolují 
úzkou spolupráci s  lektorem. V případě zájmu si lze bez-
platně přidat ke svému studijnímu plánu specializační 
předměty v češtině. Navíc v prezenční formě můžete 
využívat možnosti hybridní a online výuky, abyste si 
studium maximálně přizpůsobili svým potřebám.



Možnosti 
financování

Magisterské studium 
(Ing., mgr.)
Na NEWTONu vám nabízíme dva navazující 
magisterské programy:

Zakončený titulem Ing.
Jedná se o navazující magisterské studium akre-
ditované MŠMT ČR ve studijním programu Eko-
nomika a management, které je zaměřené na ří-
zení byznysu a firem. Svým charakterem výuky, 
individuálním přístupem a dalšími benefity navazuje na 
veškeré vysoké standardy kvality bakalářského studia 
na NEWTON University. Můžete tedy naplno využít 
například služeb našeho kariérního centra NEWTON 
Careers a podnikatelského akcelerátoru NEWTON  
Business Accelerator s možností zisku finanční investice 
od NEWTON University Angel Fund.

Zakončený titulem mgr.
Jedná se o navazující magisterské studium partnerské 
univerzity managementu Collegium Humanum reali-
zované v úzké spolupráci s naší NEWTON University. 
Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě 
s distančními prvky v programu Management a je za-
měřené na vedení lidí.

Manažerský 
program MBA
MBA je ideální studium pro všechny zkušené manaže-
ry, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti a zori-
entovat se v aktuálních trendech a nástrojích vybrané 
specializace. MBA na NEWTON University pracuje 
s osobní zakázkou studenta. Každý zájemce do studia 
přijde s konkrétním cílem, který chce v rámci své firmy 
či profese vyřešit, a spolu s lektory na něm po celou 
dobu studia pracuje.

Profesní studium MSc.
Profesní studium MSc. je vhodné pro absolventy ba-
kalářského či magisterského stupně vysokoškolské-
ho vzdělávání, případně pro ty, kteří si chtějí prohloubit 
znalosti v konkrétní specializaci či plánují rozjet vlastní 
byznys. Výuku sestavujeme s ohledem na současné 
trendy a budoucnost oboru. Všechna MSc. studia jsou 
úzce zaměřená a studenti z nich vyjdou jako specialisté 
na danou oblast.

LL.M.
Studijní program LL.M. je k dispozici všem, kteří chtějí 
zlepšit své znalosti práva v podnikatelském prostoru. 
Absolvent zvládne důležitá rozhodnutí ve vedení pod-
niku s ohledem na právní legislativu. Bude připravený na 
nepříjemné situace, které mohou v podnikání vzniknout, 
a bude vědět, jak je řešit. Naučí se jednat s legislativními 
institucemi i základy právního vyjednávání.

Ekonomika 
a management (Ing.)
Prezenční i kombinovaná forma studia

• Podnikání
• Řízení lidských zdrojů
• Finanční řízení podniku
• Bezpečnost v podniku
• Veřejná správa a její právní aspekty

69 000 Kč 
2 685 EUR
Cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

Management (mgr.)
Prezenční i kombinovaná forma studia

• Marketing
• Psychologie v managementu
• Talent management a koučování
• Management sportu a volného času
• Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie
• Management cestovního ruchu

59 000 Kč 
2 295 EUR
Cena za jeden 
akademický rok 
(2 semestry)

Manažerské studium (MBA)
Kombinovaná forma studia

• Řízení úspěšného podniku PLUS
• Marketing úspěšného podniku PLUS 

• Human Resources Professional
• Leadership ve veřejné správě
• Projektový management

119 000 Kč 
4 630 EUR
PLUS (s mana-
žerským výcvi-
kem X-tream 
Management)

99 000 Kč 
3 850 EUR
cena  
za jednoleté 
studium

Studijní program LL.M.
Kombinovaná forma studia

• Právo v podnikání

99 000 Kč 
3 850 EUR
cena  
za jednoleté 
studium

Splátkový kalendář
Dvě splátky v průběhu roku, nebo 
individuální splátkový kalendář 
dohodou pro snazší financování 
studia.

Sleva NEWTON Family
10% sleva ze školného pro stu-
denty a absolventy NEWTON 
University.

Danově uznatelný náklad
Pokud obsah studia souvisí s čin-
ností vašeho zaměstnavatele či 
podnikání, je školné daňově uzna-
telným nákladem.

Profesní studium (MSc.)
Kombinovaná forma studia

• Moderní marketing
• Rodinné podnikání
• Řízení podniku v době 4.0 

• Psychologie v managementu
• Sebezkušenostní principy a metody v koučinku
• Mentální koučink ve sportu a businessu

69 000 Kč 
2 685 EUR
cena  
za jednoleté 
studium

79 000 Kč 
3 075 EUR
cena  
za jednoleté 
studium

s akreditací České 
asociace MBA škol 
(CAMBAS)



Studijní praxe
Pracovní stáže v partnerských firmách a institucích jsou nedílnou součástí studia na NEWTON University. 
Studentům již od prvního ročníku nabízíme rozmanité podoby spolupráce s vybranými společnostmi a zapojení 
do řady zajímavých projektů.

Spolu s vysokoškolským diplomem dostávají studenti NEWTON University na konci studia i Certifikát o ab-
solvovaných praxích, který se stává součástí jejich profesního životopisu a poskytuje jim velkou výhodu oproti 
absolventům jiných VŠ při vstupu na pracovní trh.

Profesní praxe a propojení akademické sféry s podnikatelskou patří 
na NEWTONu k hlavním pilířům naší filozofie. Objevte možnosti no-
vého prostoru pro setkávání a spolupráci mezi studenty, absolventy, 
vyučujícími a firmami.

„Praxe hledáme v zajímavých firmách, jako 
je Nestlé, Coca-Cola HBC, moderní pokladní 
systém Storyous nebo luxusní hotel Andaz 
řetězce Hyatt.

Mezi pozicemi jsou například online marke-
tingová specialista/ka, copywriter/ka, asi-
stent/ka psychologa, financial trainee, HR 
administrátor/ka, mystery shopper, asistent/
ka daňového týmu a další. Aktuální nabídku 
si může každý najít na facebookové stránce 
NEWTON Careers.“

Mgr. Andrea Kráslová
vedoucí kariérního centra
NEWTON Careers

Studenti NEWTON University mohou část studia ab-
solvovat na zahraničních partnerských univerzitách 
a získat rozhled bez hranic díky programu Erasmus+. 
Ten organizuje Evropská unie, a protože je NEWTON 
University menší vysoká škola, vycestuje do zahraničí 
téměř každý, kdo chce a splní požadavky zahraniční 
univerzity.

V současnosti spolupracujeme s 23 vysokými školami 
ve 14 zemích Evropy.

Společnosti, ve kterých naši
studenti absolvovali praxi:

Získejte rozhled
v zahraničí

S přípravou na úspěšnou profesní 
dráhu vám pomůže kariérní centrum 
NEWTON Careers

  Vytváříme příležitosti
k pracovnímu uplatnění při studiu

  Individuální i skupinové kariérní poradenství, workshopy, 
přednášky a motivační setkání.

  Pomůžeme vám definovat vaše silné stránky
  Zkonzultujeme vaši prezentaci na LinkedInu, poradíme při 

tvorbě CV nebo pomůžeme s přípravou na pohovor.

  Pomůžeme vám na cestě k budoucí kariéře
  Propojujeme studenty s firmami a organizacemi a pomáháme 

jim s pracovním uplatněním už při studiu.



Studium pro úspěšnou kariéru
Kariéra pro spokojený život

doc. PhDr. PaedDr. 
Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Centra humanitních věd

Margareta Křížová, MBA
byznys mentorka a project leader 
NEWTON Business Accelerator

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., 
MBA, LL.M.
prorektor pro strategii a rozvoj

„Pro nás pedagogy je důležité získat studenty 
pro přemýšlení a porozumění tomu, co je člově-
ku přirozené. Vycházíme z toho, že chci-li vést 
druhé lidi, tak nejdříve musím porozumět sám 
sobě. Proto je vedeme k objevování svých sil-
ných stránek, k rozvoji sebe sama a především 
ke kultivaci kritického myšlení. Studentům dává-
me velký prostor, aby ze školy mohli vytěžit ma-
ximum. Vždy záleží na každém z nich, co chtějí 
od studia a zda chtějí víc než ostatní.“

„Já si myslím, že není malých nápadů. Pokud 
to někdo myslí opravdu vážně, pak by měl být 
připravený postavit si od základů byznys, který 
může jít do světa. Ale studenti si mohou nasta-
vit i menší cíle, které je posunou blíž jejich snu. 
Třeba si jen ověřit, že je jejich nápad dobrý a mo-
hou s ním jít na trh. Naučí se spočítat finanční 
stránku byznysu nebo je připravíme na jednání 
s investorem.“

„Ve vedení podniků je životní postoj manažera 
často důležitější než bezchybná znalost konkrét-
ních nástrojů managementu. Proto se snažíme 
studenty více odborně rozvíjet než je jen nechat 
memorovat teorii. Na praktických příkladech po-
silujeme schopnosti kriticky přemýšlet o problé-
mech a hledat jejich nejvhodnější řešení.“

Pomůžeme vám s rozjezdem 
podnikání i vstupní investicí
Pokud máte touhu rozjet vlastní podnikání, tak jste na správné adrese. 
Na NEWTONu jsme pro vás připravili intenzivní 5měsíční akcelerační 
program pro rozjezd podnikatelských nápadů a projektů. Program 
vede zkušená podnikatelka Margareta Křížová a svoje rady vám pře-
dají i úspěšné osobnosti z naší školy jako Jiří Koleňák, Karel Novotný 
nebo Libor Hoření.

Studentské nápady s největším potenciálem budou mít možnost uchá-
zet se o investici od NEWTON University Angel Fund.

Bc. Libor Hoření
absolvent, CEO Toprecepty.cz, 
zakladatel DobroKáva a Nesnezeno.cz

Bc. Jakub Nytra, LL.M.
absolvent, COO of Purple Technology & 
Co-Foun der of Axiory

„NEWTON University vnímám jako školu, která 
nám po celou dobu studia předávala především 
praktické informace, které reálně mohu využít 
v byznysu. Ne pouze teorii, ale praktické meto-
dy, postupy a rady od lidí, kteří sami mají velké 
zkušenosti v oblastech, které učí. Jako velikou 
výhodu NU také vnímám pozitivní atmosféru jak 
mezi studenty, tak ve vztahu k vyučujícím. Na 
škole se sdružují studenti, kteří chtějí v životě 
něco dokázat a NU je podle mě velice dobrý 
nástroj, pomocí něhož se jim to může podařit.“

„S mými spolužáky jsme začali podnikat už během 
studia na NEWTON University. Díky všem hod-
notám, které nám škola předala, se nám podařilo 
rozjet mezinárodně úspěšný byznys. Obrovský 
přínos NU vidím v tom, že jsem již v průběhu studia 
mohl s našimi vyučujícími (špičkovými experty) 
konzultovat různé otázky mého podnikání, a to 
i mimo klasickou výuku, v psychologii pracoval 
na svém osobnostním rozvoji či v praktických 
manažerských technikách trénoval moderaci, 
vyjednávání či efektivní vedení lidí. Téměř všech-
ny získané dovednosti a vědomosti se daly ihned 
zúročit v podnikatelské praxi.“

Novinky, tipy, rozhovory či reportáže z top přednášek na NEWTON 
University vás čekají v online magazínu www.newton.today



U nás učí profesionálové
PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.
profesní garant studijního režimu NEWTON Premium, 
mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

Vysoká škola NEWTON, a. s., 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Jérôme Dumetz, Ph.D.
vyučující managementu v anglickém programu, 
odborník na mezikulturní komunikaci

Jérôme Dumetz se zabývá mezikulturní komuni-
kací a managementem. Zaměřuje se na efektivní 
práci s lidmi z různých kultur a firmám pomáhá 
najít vhodné manažerské techniky pro jejich 
nejlepší fungování. Kromě působení ve vědecké 
a akademické sféře vede workshopy a působí 
jako kouč připravující expaty na život v zahraničí. 
Pochází z Francie, žil v šesti zemích světa.

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.
vyučující a vedoucí Centra marketingu,
marketingový konzultant

Doktorka Ludmila Navrátilová působí mimo 
NEWTON University jako marketingová kon-
zultantka. Aktuálně se nejvíce věnuje trendům 
spotřebního chování českých a evropských spo-
třebitelů, kreativní reklamě, udržitelnosti v oblasti 
módního průmyslu a start-up projektům.

Karel Novotný
profesní garant studijního režimu NEWTON Premium, 
marketingový expert, zakladatel Brand Family

Karel Novotný se již více než 20 let aktivně věnu-
je marketingu a reklamě – v současnosti přede-
vším jako přednášející a poradce. Své workshopy 
pořádal po celém světě a kromě konzultanství 
pro velké společnosti pomáhá s marketingem 
například i osobním značkám či neziskovým or-
ganizacím. V oblasti budování značek patří v ČR 
mezi přední experty.

Ing. Olga Girstlová, Ph.D.
profesní garantka studijního režimu NEWTON Premium, 
investorka a konzultantka startupových projektů

Doktorka Olga Girstlová je spolumajitelkou 
telekomunikační firmy GiTy a. s., kterou pro-
dala v roce 2009 společnosti JVS. Během své 
profesní kariéry získala mnoho ocenění, tím nej-
významnějším je Vedoucí podnikatelka světa. 
Působí také jako čestná prezidentka Česko-
moravské asociace podnikatelek a manažerek.

doc. Ing. Jiří Koleňák,
Ph.D., MBA, LL.M.
vyučující a prorektor pro strategii a rozvoj, úspěšný 
podnikatel, Osobnost roku 2021 Český Goodwill

Docent Jiří Koleňák se zabývá osobnostním 
a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat 
a působit v managementu velkých firem. Je 
přesvědčený, že ke skvělým výsledkům v pod-
nikání vede cesta přes naplněný život ve všech 
oblastech. Jeho cílem je propojit svět vzdělávání 
a byznysu.

doc. PhDr. PaedDr.
Eva Ambrozová, Ph.D.
vyučující a vedoucí Centra humanitních věd, expertka 
na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí

Docentka Eva Ambrozová se zabývá problemati-
kou zvládání stresu a psychické zátěže v náročných 
podmínkách a situacích. NEWTON University je 
pro ni místem vzájemné spolupráce mezi stu-
denty a vyučujícím s potenciálem pomoci oběma 
stranám v osobním i profesním rozvoji.

Doktor Marian Jelínek je úspěšný mentální kouč, 
mezi jehož svěřence patřil například Jaromír 
Jágr. V současnosti spolupracuje například 
s Karolínou Plíškovou, Petrem Mrázkem a mnoha 
dalšími vrcholovými sportovci. Kromě sportu své 
dovednosti uplatňuje také v byznysu, kde pomá-
há podnikatelům a manažerům.

Profesor Tomšík usiluje o propojení teoretické 
znalosti se zkušenostmi z praxe. Pravidelně vy-
stupuje na konferencích v ČR i v zahraničí. Bě-
hem své kariéry působil na několika vysokých 
školách, v Komerční bance, v České národní 
bance na pozici viceguvernéra či ve švýcarském 
World Trade Institute.

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír 
Tomšík, Ph.D. et Ph.D.
vyučující, bývalý viceguvernér ČNB, velvyslanec ČR 
v Číně, významný český ekonom


