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1. Účel
Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s
udělenými akreditacemi ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění)
dle §§ 48‐50, stanovuje podmínky přijetí ke studiu na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy
ekonomické v Praze (dále jen Fakulta).

2. Působnost
Níže uvedené postupy platí obecně (od data vydání) pro přijímací řízení na Fakultě ve všech
akreditovaných studijních oborech a stupňů studia, tj. bakalářských, magisterských a doktorských.
Proměnné údaje týkající se konkrétních termínů konání přijímacích zkoušek, podoby přihlášek,
poplatků za přijímací řízení, školného v případě výuky v cizím jazyce apod. budou uvedeny na webu
fakulty.

3. Vymezení pojmů
Bakalářské studium – jde o první stupeň vysokoškolského studia, které je určeno úspěšným
středoškolským absolventům.
Navazující magisterské studium ‐ představuje druhý stupeň vysokoškolského studia, které je určeno
úspěšným absolventům bakalářského studia.
Doktorské studium – nejvyšší, třetí stupeň vysokoškolského studia, které je určeno úspěšným
absolventům magisterského studia.
Prezenční forma studia – jde o standardní kontaktní výuku zabezpečovanou v prostorách školy, výuka
probíhá v podobě přednášek, cvičení či seminářů každý týden po dobu celého semestru. Samozřejmě se
předpokládá samostatná studijní příprava studenta.
Kombinovaná forma studia ‐ kontaktní výuka v této formě výuky je cca poloviční oproti prezenční, je
soustředěna zpravidla do dvoudenních soustředění, která obvykle probíhají ve čtrnáctidenních cyklech.
Nižší rozsah kontaktní výuky pochopitelně předpokládá vyšší nároky na samostudium.
Distanční forma studia ‐ jde o formu studia, která klade značné nároky na samostatnou přípravu,
studenti se během semestru účastní pouze tří soustředění, jejichž smyslem je konkretizovat požadavky
pro absolvování příslušných předmětů, objasnit problémové pasáže daného předmětu a reagovat na
dotazy studentů týkající se nejasností studované tématiky.
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4. Všeobecné požadavky přijímacího řízení pro všechny obory studia
Pro všechny stupně a formy studia lze požadavky pro přijetí na Fakultu rozdělit do tří oblastí:
‐
‐
‐

splnění požadavku na ukončení a prokázání příslušného vzdělání,
podání plně vyplněné elektronické přihlášky ke studiu a řádné uhrazení administrativního
poplatku týkajícího se přijímacího řízení na vyhrazený účet školy,
úspěšné splnění přijímací zkoušky.

4.1 Požadavky na ukončení a prokázání příslušného vzdělání
Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení úplného středního
nebo úplného středního odborného vzdělání ukončené maturitou.
Zákonným požadavkem pro přijetí do navazujícího magisterského stupně studia je ukončené
bakalářské studium.
Zákonným požadavkem pro přijetí do doktorského stupně studia je ukončené magisterské
studium.
Dosažení příslušného vzdělání musí být doloženo nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej
prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení včetně protokolu o výsledcích
státních maturit resp. úředně ověřenou kopií příslušného vysokoškolského diplomu. Cizí státní
příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, a hodlají
studovat v České republice na Fakultě, jej prokazují kromě výše zmíněných dokumentů i odevzdáním
úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto
dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia.
Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní
zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o bakalářské studium na Fakultě v česky vyučovaných
oborech, je podmínkou přijetí absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince s min. 85%
úspěšností, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.
4.2 Další všeobecné informace o přijímacím řízení a studiu
Pro studenty přijaté ke studiu na Fakultě ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce je
studium zásadně bezplatné (kromě administrativních poplatků, poplatků za delší dobu studia, než je
standardní). Studium, které probíhá plně v cizím jazyce, může být zpoplatněno formou školného.
Výše školného bude uvedena na webu fakulty.
Na Fakultu je možné podat přihlášky na všechny obory, ať už bakalářského, navazujícího
magisterského či doktorského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných
přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Pro všechny obory platí podmínka, že
uchazeči musejí podat přihlášku ke studiu a zaplatit s tím spojený administrativní poplatek.
O přijetí do studia rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu
bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký
umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity Fakulty a Vysoké školy
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ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.)
nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněné místo přijata část uchazečů,
kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí
podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání
rozhodnutí o nepřijetí.
Informace o bodové hranici pro přijetí do příslušného stupně a oboru studia jsou operativně
zveřejněny po ukončení přijímací zkoušky. Následně jsou výsledky přijímací zkoušky písemně
zaslány každému uchazeči o studium.

5. Požadavky přijímacího řízení oborů vyučovaných v českém jazyce
5.1 Bakalářský stupeň studia
Pro obor Podniková ekonomika a management přijímací zkouška zahrnuje:
•
•

test ze světového jazyka,
test z matematiky.

Pro obor Arts management přijímací zkouška zahrnuje:
•
•
•

test z anglického jazyka,
test z matematiky a logiky,
test ze znalostí z oblasti kultury.

Testem ze světového jazyka se míní test z britské angličtiny, francouzštiny, němčiny či španělštiny.
Rámcový obsah testu z matematiky, testu z matematiky a logiky a testu z jazyků odpovídá úrovni
maturity státního gymnázia. Test z matematiky a logiky je zaměřen na matematicko‐analytické a
logické uvažování. Test ze znalostí z oblasti kultury je členěn do tří tematických okruhů:
1. otázky zaměřené na kulturně‐historický přehled uchazeče,
2. otázky mapující orientaci uchazeče v evropském aktuálním kulturním dění,
3. volitelná část testu (otázky zaměřené do oblasti specializovaných kulturních znalostí, výběr
ze tří okruhů):
a. památky a architektura,
b. performativní umění (divadlo, film, hudba, tanec),
c. výtvarné umění (malba, sochařství, fotografie, design).
Test z matematiky, test z matematiky a logiky a test ze znalostí z oblasti kultury lze vypracovávat
max. 60 minut, test z jazyka max. 45 min. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Kritériem
vyhodnocení je správnost odpovědí. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů
dosáhne min. 50 bodů.
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5.2 Navazující magisterský stupeň studia
Děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty, kteří
podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy do
bezprostředně následujícího akademického roku za následujících podmínek:
1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího
magisterského studia stejného oboru a stejné formy;
2. Ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně šesti semestrů;
3. Nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
4. Umístili se dle průměrného prospěchu do 60% kvantilu (počítaného bez posledního semestru
studia).
Ostatní uchazeči o studium na Fakultě musejí absolvovat přijímací zkoušku v termínu určeném
Fakultou a dosáhnout stanoveného počtu bodů pro přijetí ze všech součástí přijímací zkoušky.
Pro obor Podniková ekonomika a management přijímací zkouška zahrnuje:
•
•

test z ekonomie,
test z odborného předmětu.

Pro obor Arts management přijímací zkouška zahrnuje:
•
•

test z ekonomických disciplín,
test z kulturních disciplín.

Každý test je hodnocen 0 až 100 body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů
dosáhl min. 50 bodů. Všechny testy vycházejí ze znalostí požadovaných v bakalářském základu
studia daného oboru na Fakultě.
Testy pro obor Podniková ekonomika a management vycházejí z předmětů 3MI102 Mikroekonomie I,
3MI103 Makroekonomie I, dále pak z předmětů 3PE111 Podniková ekonomika, 3MG212Marketing 1,
3MA101 Management, 3PA311 Personální řízení 1, 3LG211 Logistika a 3PS211 Psychologie
a sociologie řízení.
Testy pro obor Arts Management jsou postaveny na souvislostech z předmětů 3PE191 Ekonomika
a finance organizací, 3MG191 Základy marketingu a marketing umění, 3MA192 Management,
5FI220 Dějiny umění a způsoby estetického prožívání, 3AM181 Kulturní politika, národní, regionální
a místní kultura, 3AM282 Legislativa a správa v oblasti kultury a památkové péče,
3AM382 Management a organizace v oblasti hmotné kultury, 3AM383 Management a organizace
v oblasti výkonného umění.
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5.3 Doktorský stupeň studia
Požadavky jsou společné pro obory:
•
•

Podniková ekonomika a management,
Ekonomie.

Spolu s přihláškou uchazeči zasílají na Fakultu
•
•
•

•

odbornou esej v rozsahu cca 10 stran s tematickým zaměřením, kterému by se chtěl uchazeč
věnovat a její shrnutí na cca 5 stran v anglickém jazyce;
stručný odborný životopis,
doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (notářsky ověřená kopie diplomu
a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí notářsky ověřená kopie nostrifikace
diplomu),
soupis publikovaných i nepublikovaných prací.

Úspěšné absolvování přijímací zkoušky spočívá:
•
•

•

v absolvování ústní zkoušky ze dvou světových jazyků (v aktivní formě z 1. jazyka, v pasivní
formě z 2. jazyka), jedním z jazyků musí být angličtina;
v absolvování ústí zkoušky z odborného předmětu (u oboru podniková ekonomika
a management – podle zaměření dizertační práce z podnikové ekonomiky, nebo
managementu či marketingu; u oboru ekonomie z mikro‐ a makroekonomie)
z odborné rozpravy, která má ověřit schopnost uchazeče dostát kvalitativním požadavků
budoucí dizertační práce.

6. Požadavky přijímacího řízení oborů vyučovaných ve světovém jazyce
6.1 Obor bakalářského stupně studia Podniková ekonomika a management
Fakulta na svém webu upřesní, zda pro příslušný akademický rok (v souladu se získanou akreditací
studijního oboru vyučovaného v cizím jazyce) otevře studium a upřesní místo výuky (v zahraničí ve
spolupráci s partnerskou univerzitou nebo v ČR v prostorách Fakulty) a cizí jazyk, ve kterém bude
probíhat výuka (ruský, anglický). Zároveň upřesní termín a kontaktní údaje pro podání přihlášky ke
studiu.
Přijímací zkouška bude mít tři součásti:
•
•
•

písemná zkouška z matematiky,
písemná zkouška ze světového jazyka, jímž nemůže být jazyk, ve kterém bude probíhat
výuka,
motivační pohovor.

Přijati ke studiu budou ti uchazeči, kteří nejlépe splní požadavky přijímací zkoušky do stanoveného
počtu přijímaných studentů.
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6.2 Obor navazujícího magisterského studia International Management
Přijímací řízení do oboru International Management je tříkolové.
‐

v prvním kole přijímacího řízení musejí uchazeči doložit:
• Absolvování následujících předmětů resp. jejich ekvivalentů s uvedeným doporučeným
počtem kreditů:
o Management (3 ECTS) a Marketing (3 ECTS),
o Účetnictví (3 ECTS) a Právo (3 ECTS),
o Ekonomie (8 ECTS), Matematika (6 ECTS) a Statistika (6 ECTS).
• Znalost anglického jazyka výlučně na základě těchto certifikátů:
o TOEFL ibT ≥ 100,
o nebo IELTS 7.0,
o nebo CAE (Certificate in Advanced English) B,
o nebo BEC Higher A resp. B,
nebo bakalářský diplom z plně anglicky vyučovaného oboru, avšak s tímto omezením: v anglicky
mluvící zemi nebo na škole, která je členem aliance CEMS a nebo na škole s akreditací
EQUIS/AACSB. Dále pak uchazeči předkládají:
•
•
•
•
•
•
•
•

strukturovaný životopis v anglickém jazyce (max. rozsah 2 A4),
motivační dopis v anglickém jazyce (max. rozsah 1 A4),
jazykové certifikáty z anglického jazyka (viz výše),
jakýkoliv průkazný doklad o znalosti dalšího světového jazyka,
záznam o dosavadních studijních výsledcích,
bakalářský diplom, je‐li již k dispozici,
průkazné doklady o pracovních zkušenostech uvedených v životopise (kopie smlouvy,
referenční dopis apod.),
případně další podpůrné relevantní materiály.

Výběrová komise se bude při hodnocení v prvním kole zaměřovat zejména na následující oblasti:
•
•
•
•
•

relevantní zkušenosti ze zahraničí,
pracovní zkušenosti či jiné relevantní mimoškolní aktivity,
motivace ke studiu,
studijní výsledky v předchozím studiu,
ocenění či zásluhy během studia či v rámci jiných relevantních aktivit

Za každé kritérium lze získat 0, 5 a nebo 10 bodů dle následujícího schématu:
•
•
•

kritérium splněno podprůměrně: 0 bodů,
kritérium splněno průměrně: 5 bodů,
kritérium splněno nadprůměrně: 10 bodů.

Maximální počet bodů z prvního kola je 50. Do druhého kola mohou postoupit pouze uchazeči,
kteří získali 30 a více bodů. Do druhého kola bude postupovat maximálně 80 nejlepších uchazečů.
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‐

ve druhém kole přijímacího řízení jsou hodnoceny předpoklady pro práci manažera
v mezinárodně orientované společnosti na základě psychodiagnostických testů formou tzv.
Assessment Centre. Z tohoto důvodu je nutná osobní účast uchazečů o studium. Uchazeči jsou
hodnoceni na základě série individuálních a týmových prezentací, osobnostních dotazníků a
jazykových testů. Pozornost se zaměřuje na vnitřní motivaci, ochotu přijímat rizika, toleranci ke
stresu, odpovědnost, flexibilitu, sebedůvěru, asertivitu a komunikační dovednosti. Do třetího kola
postupuje maximálně 55 studentů.

‐

třetím kolem přijímacího řízení se rozumí řádné ukončení studia v bakalářském studijním
programu.

6.3 Doktorský stupeň studia
Požadavky jsou společné pro obory:
•
•

Podniková ekonomika a management,
Ekonomie.

Spolu s přihláškou uchazeči zasílají na Fakultu
•
•
•

•

odbornou esej v rozsahu cca 10 stran s tematickým zaměřením, kterému by se chtěl uchazeč
věnovat v anglickém jazyce;
stručný odborný životopis,
doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (notářsky ověřená kopie
diplomu a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí notářsky ověřená kopie
nostrifikace diplomu),
soupis publikovaných i nepublikovaných prací.

Úspěšné absolvování přijímací zkoušky spočívá:
•
•

•

v absolvování ústní zkoušky z jednoho světového jazyka, který není jazykem mateřským,
v absolvování ústí zkoušky z odborného předmětu (u oboru podniková ekonomika
a management – podle zaměření dizertační práce z podnikové ekonomiky, nebo
managementu či marketingu; u oboru ekonomie z mikro‐ a makroekonomie),
z odborné rozpravy, která má ověřit schopnost uchazeče dostát kvalitativním požadavků
budoucí dizertační práce.

7. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je bez příloh, vstupuje v platnost 3. října 2012 a upravuje přijímací řízení pro
akademický rok 2013/2014. Zároveň se s ní ruší předchozí směrnice SD – F3 – 1/2011.
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan Fakulty podnikohospodářské
Schváleno akademickým senátem Fakulty podnikohospodářské 3. října 2012.
Ing. Ladislav Tyll, Ph.D.
místopředseda akademického senátu

