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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ  
A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Podniková ekonomika a management
Cílem bakalářského studia programu Podniková ekono-
mika a management je vychovávat analyticky a eticky 
uvažující odborníky se širokým ekonomickým přehledem 
s hlavním zaměřením na management podniku. 

Absolventi naleznou uplatnění zejména v průmyslových 
podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, 
dopravy, skladování, obchodu, služeb či v poradenských 
firmách.

Экономика предприятия и менеджмент;
Business Administration
Oba programy jsou obsahově identické s programy Pod-
niková ekonomika a management s tím rozdílem, že jsou 
plně vyučovány v ruském a anglickém jazyce. 

Arts management
Tento studijní program vychovává specialisty se zamě-
řením na organizaci a management kulturních institucí 
státního, veřejnoprávního i soukromého charakteru. 
Absolventi najdou uplatnění jak v oblasti veřejné správy, 
managementu kulturních památek, tak v soukromých 
firmách a mezinárodních organizacích zaměřených na 
ekonomiku kultury.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu je dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání ukončeného maturitou, 
včetně znalosti anglického jazyka na úrovni středoškol-
ského vzdělání. 

Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního pro-
gramu je vykonání přijímací zkoušky skládající se:
● pro program Podniková ekonomika a management 

z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka 
(britská angličtina, francouzština, němčina, španělšti-
na, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. 
o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky). 

● pro program Arts Management z testu z anglického 
jazyka, z testu ze základů logického myšlení a z testu 
ze znalostí z oblasti kultury. 

● pro programy vyučované v ruštině a angličtině je 
možné vykonat přijímací zkoušky i distančně. Informa-
ce jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.

Další podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studij-
ním programu uskutečňovaného v českém jazyce je pro-
kázání schopnosti porozumět psanému a mluvenému 
projevu v českém jazyce, a to úspěšným složením matu-
ritní zkoušky z českého resp. slovenského jazyka. Pokud 
v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal 
maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, 
lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z čes-
kého jazyka, který organizuje katedra anglického jazyka 
VŠE. Bližší informace je možné nalézt na webové adrese 
http://kaj.vse.cz/.

Poslední podmínkou je zápis do studia v termínu stano-
veném fakultou.

Prominutí přijímací zkoušky
Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, 
kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a spl-
nili alespoň jednu z následujících podmínek:

1. maturitní zkoušku v roce 2019 z českého jazyka, an-
glického jazyka a matematiky vykonali s průměrným 
prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být 
předloženo na studijním oddělení nejpozději do po-
sledního dne předcházejícího přijímací zkoušce, záro-
veň 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 2019 
alespoň 75 % bodů z každé části testu;

3. umístili se na předních místech ve významné umělec-
ké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pou-
ze pro uchazeče o program Arts management).

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

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení středního vzdělání s maturitní uchazeči 
prokazují nejpozději do posledního dne předchá-
zejícího zápisu odevzdáním úředně ověřené kopie 
maturitního vysvědčení. Uchazeč, který získal zahra-
niční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve 
středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční 
střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské 
škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských 
škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle 
školského zákona plnění povinné školní docházky, 
prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou odevzdání úředně ověřené 
kopie zahraničního dokladu o zahraničním středo-
školském vzdělání, jeho úředního překladu do čes-
kého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné 
zahraniční střední školy nebo jiného příslušného za-
hraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve stře-
doškolském vzdělávacím programu dané zahraniční 
střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn 
ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
programu. Doklad o obecném uznání rovnocennos-
ti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení 
středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se 
vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochyb-
nosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu před-
chozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého 
zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání 
vzdělání předložením nostrifikace.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili pod-
mínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z přede-
psaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude 
přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční po-
litika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty 
a VŠE v Praze.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou for-
mou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihláš-
ky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kte-
rou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které 
použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím 
řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odka-
zu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady 
přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat 
poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za při-
hlášeného 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 programy bakalář-
ského studia (ale není možné si volit alternativní program 
z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek). Fakulta nevylu-
čuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k sou-
běhu termínů přijímacích zkoušek.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její 
vyhodnocení
Přijímací zkouška u programů vyučovaných v českém 
jazyce probíhá formou oddělených po sobě bezprostřed-
ně 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 jazy-
ka max. 45 min. Rámcový obsah zkoušky z matematiky 
a z jazyků odpovídá úrovni maturity státního gymná-
zia. Test ze znalostí z oblasti kultury má prokázat zájem 
o zvolený program. 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. Kritériem vyhodnocení je 
správnost odpovědí.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 690 Kč pro programy 
vyučované v českém jazyce a 50 EUR za programy vy-
učované v cizím jazyce.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. duben 2019

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
13.–14. červen 2019

(termíny si nelze volit)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. únor 2019

10:00 ve Vencovského aule

Název studijního programu Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
 délka studia Forma studia

Podniková ekonomika a management 400

3 roky prezenční
Экономика предприятия и менеджмент  35

Business Administration  25

Arts management 100

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2019, více na: http://rpc.vse.cz


