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Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů

Cestovní ruch a regionální rozvoj
Bakalářský studijní obor poskytuje znalosti potřebné 
k řízení cestovního ruchu na podnikové i regionální úrovni. 
Značný důraz je kladen na rozvoj území, ochranu životního 
prostředí, analýzu území z pohledu přírodních, kulturně 
historických a ekonomických předpokladů rozvoje cestov-
ního ruchu. Do studia jsou zařazeny obecné ekonomické 
předměty a po nich následuje oborová profilace spočívající 
ve výuce předmětů v blocích: cestovní ruch, řízení podniků 
cestovního ruchu, regionální rozvoj. Po ukončení bakalář-
ského studia naleznou absolventi uplatnění jak v podnicích 
cestovního ruchu, tak na krajských úřadech, odděleních 
regionálního rozvoje nebo mohou pokračovat v navazují-
cím magisterském oboru Cestovní ruch.

Manažer obchodu
Bakalářský studijní obor připravuje pro řídící pozice 
na úrovni středního managementu obchodních orga-
nizací. Absolventi jsou schopni používat nástroje všech 
podnikohospodářských disciplin – marketingu, výzkumu 
trhu, komerčních komunikací, účetnictví, podnikových 
financí a podnikových informačních systémů. Získají po-
třebné právní znalosti v oblasti obchodního a pracovního 
práva a dobře se orientují v evropském podnikatelském 
prostředí. Ovládají manažerskou informatiku na úrovni 
evropských standardů a mají jazykovou kompetenci 
v jednom světovém jazyce (angličtina). Absolventi mají 
specializované znalosti z oblasti retailingu v oblasti 
řízení obchodního provozu, tvorby obchodní sítě, řízení 
sortimentu, spolupráce s obchodními partnery a vedení 
spolupracovníků. Přijímací zkouška pro obor Manažer ob-
chodu se skládá z testu ze všeobecných znalostí a z testu 
z anglického jazyka. Podmínky přijetí i náležitosti přihláš-
ky jsou odlišné od prezenční formy studia a jsou uvedeny 
na webu fakulty – http://fmv.vse.cz. Jednou z nutných 
podmínek přijetí je minimálně pětiletá praxe, obor 
proto není určen pro čerstvé maturanty.

Mezinárodní obchod
Bakalářský studijní obor poskytuje teoretické i praktické 
znalosti z oboru mezinárodní obchod. Cílem studia je 
připravit ekonomicky vzdělané manažery s kvalitními ja-
zykovými znalostmi pro oblast mezinárodního podnikání. 
Do studia jsou zařazeny obecné ekonomické předměty 
a po nich následuje oborová profilace zaměřená na pro-
blematiku světové ekonomiky, obchodního podnikání 
a mezinárodního obchodu. Student musí získat aktivní 
znalost minimálně dvou světových jazyků. Absolventi 
se uplatňují zejména ve velkých mezinárodních firmách, 
v českých exportně orientovaných podnicích a ve státních 
institucích, které se zaměřují na podporu exportu a rozši-
řování hospodářské spolupráce se zahraničím. Absolventi 
mohou prohloubit své vědomosti v rámci navazujícího 
magisterského studijního programu Mezinárodní obchod.

Bachelor of International Business
Bakalářský studijní obor v angličtině Bachelor of Interna-
tional Business je obdobou českého oboru Mezinárodní 
obchod, avšak díky výuce v angličtině poskytuje ještě 
větší mezinárodní zkušenost a kompetence. Podmínkou 

přijetí je motivační dopis a písemná esej v angličtině. 
Podmínky přijetí i náležitosti přihlášky jsou pro studium 
v tomto oboru uvedeny spolu s poplatkem za přijímací 
řízení a za studium na webu fakulty – http://ibb.vse.cz

Mezinárodní studia – diplomacie
Bakalářský studijní obor připravuje odborníky pro oblast 
mezinárodních vztahů a zahraniční služby. Je koncipován 
multidisciplinárně, aby studenti získali komplexní znalosti 
o soudobé mezinárodní praxi. Ve výuce je kladen důraz 
na vzájemnou provázanost znalostí z ekonomické, politic-
ké, mezinárodněprávní, bezpečnostní, kulturní a dalších 
oblastí na teoretické a zejména aplikované úrovni. Ab-
solventi studia se mohou v praxi uplatnit jako pracovníci 
aparátu v zahraniční službě, asistenti mezinárodních 
útvarů v oblasti státní správy na celostátní či regionální 
úrovni, jako pracovníci středního managementu v ev-
ropských a mezinárodních politických a ekonomických 
institucích a organizacích, dále jako manažeři mezinárod-
ních projektů v nevládních organizacích, v agenturách 
sítě OSN, v dalších mezinárodních vládních a nevládních 
institucích a jako pracovníci v masmédiích. Zároveň 
jsou absolventi připraveni nejen pro praxi, ale i pro další 
studium na magisterském stupni.

Podnikání a právo
Bakalářský studijní obor poskytuje posluchačům vyvá-
žené znalosti z ekonomických a právních disciplín, které 
se týkají podnikatelských aktivit. Absolvent oboru získá 
hlubší odborné znalosti z hospodářského a obchodního 
práva, zejména v oblasti obchodních společností a ob-
chodních smluv, z pracovního práva a práva sociálního za-
bezpečení, a to včetně srovnání tuzemské právní úpravy 
s úpravou mezinárodní a evropskou. Absolventi by měli 
najít uplatnění jako ekonomičtí poradci, řídící pracovníci 
v tuzemských společnostech, včetně společností s me-
zinárodní účastí, a ve státní správě. Studijní obor vytváří 
předpoklady i pro studium navazujícího magisterského 
oboru Podnikání a právo.

Podmínky přijetí pro prezenční formu studia
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu je dosažení středního vzdělání s maturitní 
zkouškou. Dále je podmínkou přijetí do bakalářského 
studijního programu vykonání přijímací zkoušky skládající 
se z testu z matemati ky, z testu z jednoho cizího jazyka 
a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat může být pouze 
ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlášenou 
děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou hranici 
vyhlášenou děkanem pro každý z testů.

Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu vyučovaného v českém jazyce je prokázání 
schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu 
v českém jazyce, a to úspěšným složením maturitní 
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 českého 
jazyka, který organizuje katedra anglického jazyka VŠE. 
Úspěšné absolvování vstupního testu znamená, že ucha-
zeč dosáhne min. 60 % bodů. Na zkoušku se uchazeč 

musí samostatně přihlásit a na základě této přihlášky 
obdrží pozvánku k testu na emailovou adresu uvedenou 
v přihlášce ke studiu. Test je placený (platba není součástí 
poplatku za přijímací řízení). Bližší informace k testu 
a způsobu přihlášení je možné nalézt na webové adrese 
http://kaj.vse.cz/.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její 
vyhodnocení pro prezenční formu studia
Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a dvou ci-
zích jazyků má formu tří testů vyplňovaných na počítači. 
Z každého testu lze dosáhnout max. 1000 bodů. Rámco-
vým obsahem zkoušky je látka na úrovni gymnázia. Kri-
tériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Pro vykoná-
ní jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči si volí 
dva cizí jazyky, kterými mohou být angličtina (britská), 
francouzština, italština, němčina, ruština či španělština, 
pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřed-
ní jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky; ve výjimeč-
ných případech může děkan povolit výjimku. 

Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou 
na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Náležitosti přihlášky do prezenční formy studia
Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku k bakalářské-
mu studiu, uskutečňovanému v českém jazyce. V této při-
hlášce lze uvést maximálně tři obory. Pořadí oborů je zá-
vazné a nelze je dodatečně upravovat. Na každý z obo-
rů budou nejprve přijati ti uchazeči, kteří jej v přihláš-
ce uvedli na prvním místě. Pokud nebude naplněna ka-
pacita oboru uchazeči, kteří tento obor uvedli v přihlášce 
na prvním místě, budou dále na tento obor přijati ucha-
zeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém. Pokud 
nebude naplněna kapacita oboru uchazeči, kteří tento 
obor v přihlášce uvedli na prvním, nebo druhém místě, 
budou dále na tento obor přijati uchazeči, kteří jej v při-
hlášce uvedli na místě třetím. Uvedení druhého, resp. tře-
tího oboru v přihlášce není povinné.

Poplatek za přijímací řízení: 650 Kč

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
do 30. dubna 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
13. a 14. června 2018

Název studijního programu Název oboru Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
délka studia Forma studia

Mezinárodní ekonomické vztahy

Cestovní ruch a regionální rozvoj 100

3 roky

prezenční

Manažer obchodu (kombinovaná forma)  60 kombinovaná

Mezinárodní obchod 400

prezenční
Mezinárodní studia – diplomacie 120

Podnikání a právo 100

International Economic Relations Bachelor of International Business  50

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20. ledna 2018 od 10:00 ve Vencovského aule

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2018, více na: http://rpc.vse.cz


