Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2016/17
Všeobecná ustanovení
Vyhláška 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 také FPH
nebo fakulta).
Za účelem lepší informovanosti o možnostech studia na FPH organizuje fakulta Den otevřených dveří, termín
jeho konání je 15. 1. 2016 v 9 a 12 hodin ve Vencovského aule VŠE.
Poplatky za přijímací řízení (580 Kč pro obory vyučované v českém jazyce a 50 € pro obory vyučované v cizích
jazycích) se nevracejí a to ani v případě neúčasti uchazeče o studium na přijímací zkoušce.

1. Bakalářský studijní program
Otevírané studijní obory
Název oboru
Podniková ekonomika a management (PE)
Arts management (AM)
Business Administration (BBA)
Экономика предприятия и менеджмент (EPM)

Jazyk výuky
Český
Český
Anglický
Ruský

Forma studia
Prezenční
Prezenční
Prezenční
Prezenční

Termín přijímací zkoušky
Pro obory PE a AM: 8. – 9. 6. 2016 (termín si nelze volit)
Pro obory BBA a EPM: 29. 6. 2016 v 9 hodin v Praze a v 10 hodin v Moskvě (je možné skládat přijímací zkoušku i
distanční formou)
Termín odevzdání přihlášky
Pro obory PE a AM: 30. 4 2016
Pro obory BBA a EPM: 10. 6. 2016
Podmínky přijetí
Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání ukončeného maturitou, dalším požadavkem je znalost anglického jazyka na
úrovni středoškolského vzdělání.
Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky skládající se:
• pro obor Podniková ekonomika a management
z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština,
pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).
Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.
• pro obor Arts Management
z testu z anglického jazyka, z testu ze základů logického myšlení a z testu ze znalostí z oblasti kultury. Přijat
může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.
• pro obor Business Administration
z testu z matematiky, anglického jazyka a ústního pohovoru v anglickém jazyce. Přijat může být pouze ten
uchazeč, který z každé součásti přijímací zkoušky dosáhne min. 50 % bodů.

• pro obor Экономика предприятия и менеджмент
z testu z matematiky a anglického jazyka. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne
min. 50 % bodů.
Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z
českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě podnikohospodářské v českém jazyce, je podmínkou
přijetí do bakalářského studijního programu absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince s min.
60% úspěšností, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.
Termín tohoto testu je 6. června 2016. V případě neúspěšného výsledku vstupního testu z českého jazyka
student nemůže skládat přijímací zkoušky. Vstupní test je placený, přičemž tato platba není součástí poplatku
za přijímací řízení. Uchazeči obdrží pozvánky na přidělený termín vstupního testu souběžně s pozvánkou na
přijímací zkoušky. Na vstupní test z českého jazyka není třeba se samostatně přihlašovat. Bližší informace jsou
na webové adrese katedry anglického jazyka Fakulty mezinárodních vztahů.
Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání musí být doloženo nejpozději do dne
zápisu. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Cizí státní příslušníci,
kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej současně nejpozději do dne
zápisu prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez
těchto uvedených dokladů nemohou být uchazeči zapsáni do studia.
Rozhodnutí o přijetí
O přijetí 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 VŠE v Praze. Osobní účast přijatých uchazečů (případně jejich
zástupců s plnou mocí) u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na
zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).
Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání
přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní
symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek lze uhradit výhradně
tímto způsobem. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za
přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně
připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory
bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek),
studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k
souběhu termínů přijímacích zkoušek.
Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení
Přijímací zkouška probíhá formou oddělených po sobě bezprostředně následujících písemných testů. Test
z matematiky lze vypracovávat max. 60 minut, test ze znalostí z oblasti kultury, test ze základů logického
myšlení a test z jazyka max. 45 min. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcový obsah zkoušky z
matematiky a z jazyků odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Test ze znalostí z oblasti kultury má
prokázat zájem o zvolený obor. Test ze základů logického myšlení prověřuje schopnost uchazeče zařazovat
dané podmínky do možných souvislostí, prověřuje schopnost uchazeče číst v tabulkách či grafech, pracovat
s procenty či řešit úlohy s neznámými veličinami. Pro řešení nejsou nutné hluboké znalosti matematiky.
Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Další podrobné informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči na webových stránkách fakulty (fph.vse.cz).

2. Navazující magisterský studijní program
Otevírané studijní obory
Název oboru
Management (MG, MIMG)
Arts management (AM)
International Management (IG)

Jazyk výuky
Český/anglický
Český
Anglický

Forma studia
Prezenční
Prezenční
Prezenční

Termín přijímací zkoušky
Pro obory MG a AM: 30. 6. 2016
Pro obor MIMG: Termín pro odeslání eseje, kopie jazykového certifikátu a certifikátu testu GMAT je 30. 5.2016.
Způsob odeslání dokumentů bude upřesněn později.
Pro obor IG: 21. – 25. 3. 2016
Termín odevzdání přihlášky
Pro obory PE, MIMG a AM: 30. 4. 2016
Pro obor IG: 29. 2. 2016
Podmínky přijetí
Zákonnou podmínkou pro přijetí do těchto oborů je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.
Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději v den zápisů. Absolventi škol v zahraničí prokazují jeho
dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. předložením osvědčení – dokladu o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
Další podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, která
se liší podle studijního oboru. Základním předpokladem pro studium navazujícího magisterského oboru je
nejméně pasivní znalost anglického jazyka (a to i pro obory vyučované v českém jazyce).
• Přijímací zkouška pro obor Management (v českém jazyce) zahrnuje test z ekonomie a odborného
předmětu. Každý test je hodnocen 0 až 100 body. Odborný předmět se skládá z oblastí podnikové
ekonomiky, managementu, marketingu, personalistiky, logistiky, psychologie a sociologie. Test vychází
z profilujících předmětů bakalářského studia Podniková ekonomika a management. Zkoušku složil
pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů.
• Přijímací zkouška pro obor Management (v anglickém jazyce)
1. Znalost anglického jazyka – znalost je nutné prokázat některým z níže uvedených certifikátů:
o TOEFL ibT ≥ 90,
o IELTS ≥ 6,5 (akceptovány jsou oba moduly, tj. IELTS General Training i IELTS Academic),
o CPE s výsledkem A, B, nebo C,
o CAE s výsledkem A nebo B,
o BEC Higher s výsledkem A nebo B,
o bakalářský diplom z plně anglicky vyučovaného oboru, avšak s tímto omezením: celé studium
probíhá v anglicky mluvící zemi nebo na škole, která je členem aliance CEMS a nebo na škole s
akreditací EQUIS/AACSB. Nutnost předkládat diplom také neplatí pro rodilé mluvčí.
Předložení jazykového certifikátu je nutnou podmínkou pro účast v přijímacím řízení.
Přijímací řízení probíhá výhradně distanční formou. Studenti prokazují své předpoklady pro studium a
tedy pro přijetí na magisterský navazující obor níže uvedeným způsobem:
2.
Vypracováním eseje na zadané téma, které reflektuje znalosti studentů bakalářského stupně
studia v oboru Podniková ekonomika - BBA. (Strategická analýza, Marketing, Management,

•

•

Logistika, Personální řízení, Základy podnikání). Téma eseje bude zveřejněno nejpozději 15 dní
před termínem jejího odevzdání. Celková délka eseje je v rozmezí 2500-3000 slov.
3. Certifikátem GMAT
o Pozn. předložení certifikátu o absolvování testu GMAT není nutnou podmínkou. Uchazeči
pouze v takovém případě nezískávají za tuto část žádné body.
Každá z částí přijímacího řízení, tj. esej a výsledek testu GMAT je hodnocena na stupnici 0-100 bodů.
Přičemž v případě testů GMAT získávají uchazeči body dle níže uvedeného schématu:
o Studenti bez testu GMAT = 0 bodů.
o 200-300 GMAT bodů = 20 bodů v přijímacím řízení,
o 301-400 GMAT bodů = 40 bodů v přijímacím řízení,
o 401-500 GMAT bodů = 60 bodů v přijímacím řízení,
o 601-700 GMAT bodů = 80 bodů v přijímacím řízení,
o 701-800 GMAT bodů = 100 bodů v přijímacím řízení.
Přijati budou pouze uchazeči, kteří dosáhnou v celkovém součtu hranice alespoň 50 bodů.
Přijímací zkouška pro obor Arts management zahrnuje test z ekonomických disciplín (ekonomie,
ekonomika a finance organizací, marketing a management) a test z odborného předmětu (dějiny
umění a způsoby estetického prožívání, kulturní politika, kulturní legislativa, management a organizace
v oblasti hmotné kultury a výkonného umění). Každý test je hodnocen 0 až 100 body. Test vychází z
profilujících předmětů bakalářského studia oboru Arts Management. Zkoušku složil pouze ten uchazeč,
který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů.
Přijímací zkouška pro obor International management probíhá ve třech kolech.
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:
o strukturovaný životopis v anglickém jazyce (max. rozsah 2 A4),
o motivační dopis v anglickém jazyce (max. rozsah 1 A4),
o jazykové certifikáty z anglického jazyka (viz výše),
o jakýkoliv průkazný doklad o znalosti dalšího světového jazyka,
o záznam o dosavadních studijních výsledcích,
o bakalářský diplom, je-li již k dispozici,
o průkazné doklady o pracovních zkušenostech uvedených v životopise (kopie smlouvy,
referenční dopis apod.),
o případně další podpůrné relevantní materiály.
Výběrová komise se bude při hodnocení v prvním kole zaměřovat zejména na následující oblasti:
o relevantní zkušenosti ze zahraničí,
o pracovní zkušenosti či jiné relevantní mimoškolní aktivity,
o motivace ke studiu,

-

-

o studijní výsledky v předchozím studiu,
o ocenění či zásluhy během studia či v rámci jiných relevantních aktivit
Za každé kritérium lze získat 0, 5 nebo 10 bodů dle následujícího schématu:
o kritérium splněno podprůměrně: 0 bodů,
o kritérium splněno průměrně: 5 bodů,
o 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.
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.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, které je sestaveno ze součtu bodů získaných z
jednotlivých částí přijímací zkoušky. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký
umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a VŠE v Praze. Osobní účast přijatých
uchazečů (případně jejich zástupců s plnou mocí) u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí
přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).
Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání
přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol,
které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek lze uhradit výhradně
tímto způsobem. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za
přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně
připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. Na Fakultu
podnikohospodářskou
je možné podat přihlášky na všechny obory navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit
alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta
podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích
zkoušek.
Prominutí přijímací zkoušky
Děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty
podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru (navazujícímu
magisterskému oboru Arts Management odpovídá bakalářský obor Arts Management, navazujícímu
magisterskému oboru Management odpovídá bakalářský obor Podniková ekonomika a management) 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).

Další podrobné informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči na webových stránkách fakulty (fph.vse.cz).

3. Doktorský studijní program
Otevírané studijní obory
Název oboru
Podniková ekonomika a management
Ekonomie

Jazyk výuky
Český/Anglický
Český/Anglický

Forma studia
Prezenční/Kombinovaná
Prezenční/Kombinovaná

Termín přijímací zkoušky
Červen a září 2016
Termín odevzdání přihlášky
Nejpozději do 15. 5. 2016
Podmínky přijetí
Požadavky pro obory Podniková ekonomika a management a Ekonomie vyučované v českém jazyce:
Spolu s elektronickou přihláškou uchazeči zasílají na fakultu
• dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích studiích
• vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca 5 stran v českém jazyce a cca
5 stran v anglickém jazyce, s přiloženým seznamem hlavní světové literatury pojednávající o dané
problematice;
• stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací;
• doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (úředně ověřená kopie diplomu a závěrečného
vysvědčení, u studujících v zahraničí úředně ověřená kopie nostrifikace diplomu).
Úspěšné absolvování přijímací zkoušky spočívá:
• v absolvování ústní zkoušky z anglického jazyka (cizí státní příslušník, vyjma uchazečů ze Slovenské
republiky, který bude studovat studijní programy v českém jazyce, bude navíc skládat písemnou a ústní
zkoušku v den přijímacího řízení z jazyka českého);
• v absolvování ústní zkoušky, která má formu odborné rozpravy k vědeckému záměru předpokládané
doktorské disertační práce. V rámci této rozpravy uchazeč prokazuje znalost oboru, tzn. dle zaměření
disertační práce oboru Podniková ekonomika a management nebo oboru Ekonomie.
Požadavky pro obory Podniková ekonomika a management a Ekonomie vyučované v anglickém jazyce:
Spolu s elektronickou přihláškou uchazeči zasílají na fakultu
• dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích studiích
• vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu cca 5 stran v anglickém jazyce,
s přiloženým seznamem hlavní světové literatury pojednávající o dané problematice;
• stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací;
• doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (úředně ověřená kopie diplomu a závěrečného
vysvědčení, u studujících v zahraničí úředně ověřená kopie nostrifikace diplomu).
Úspěšné absolvování přijímací zkoušky spočívá:
• v absolvování ústní zkoušky, která má formu odborné rozpravy k vědeckému záměru předpokládané
doktorské disertační práce. V rámci této rozpravy uchazeč prokazuje znalost oboru, tzn. dle zaměření

disertační práce oboru Podniková ekonomika a management nebo oboru Ekonomie. Rozprava probíhá
v anglickém jazyce.
Další podrobné informace o přijímacím řízení naleznou uchazeči na webových stránkách fakulty (fph.vse.cz).

prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
děkan Fakulty podnikohospodářské

Schváleno Akademickým senátem Fakulty podnikohospodářské dne 29. 10. 2015.

Prof. Václav Riedlbauch
předseda akademického senátu

