
 

Aktualizace vyhlášky o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 v souladu se 
změnami vyplývajícími ze zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro 
vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 
 
Přijímací zkoušky do bakalářského studia 
Prominutí přijímací zkoušky do bakalářského studia 
Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia 
FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek: 

1. maturitní zkoušku v roce 2020 z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali 
s průměrným prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být předloženo na studijní 
oddělení nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu ke studiu, zároveň FPH ověří, 
že uchazeč podává přihlášku ke studiu na VŠE v Praze poprvé; 

2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské 
studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu; 

3. umístili se na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní 
úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management); 

4. na základě zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na 
vysokých školách v roce 2020 promine děkan přijímací zkoušku všem uchazečům, kteří 
nejsou povinni absolvovat vstupní test z českého jazyka (tj. tedy uchazečům, kteří v rámci 
svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka). 
Tito uchazeči budou přijímáni na program Podniková ekonomika a management na základě 
součtu bodů za známky z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka či 
zvoleného jazyka přijímací zkoušky z pololetního vysvědčení posledního ročníku střední 
školy, na program Arts management na základě součtu bodů za známky 
z českého/slovenského jazyka a anglického jazyka z pololetního vysvědčení posledního 
ročníku střední školy. Známky budou mít následující bodovou hodnotu: výborně 100 bodů, 
chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů.  

Pro uchazeče, kteří musí skládat vstupní test z českého jazyka, bude stanoven nový nejbližší možný 
termín pro ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, který bude zveřejněn nejpozději 15 dnů 
před jeho konáním.   
 
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 
Na základě zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 
školách v roce 2020 proběhnou přijímací zkoušky pro programy Arts management a Management 
(v českém jazyce) v původně stanoveném termínu distanční formou. 
Pro programy vyučované v cizích jazycích platí, že i v případě konání několika kol či termínů 
přijímacího řízení bude uchazeči v rámci daného studijního programu akceptována pouze jedna 
přihláška v konkrétním akademickém roce. Dále platí, že podmínky eventuálního dodatečného 
přijímacího řízení a jeho průběh jsou identické s řádným přijímacím řízení s výjimkou termínu podání 
přihlášky.  



 

 
 

Prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia 
Děkan promine skládání přijímací zkoušky: 

 absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku 
do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému 
programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu 
magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program 
Podniková ekonomika a management) a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2020; 

 uchazečům, kteří se umístili na předních místech ve významné umělecké soutěži na 
mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management); 

 uchazečům, kteří ukončili bakalářské studium a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ 
pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2020 alespoň 75 % 
bodů z každé části testu; 

 
 

 
 

 
 

 


