
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://ffu.vse.cz Studijní referentka: Jana Stehlíková
Telefon: +420 224 095 140, e-mail: stehliko@vse.cz

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Finance
Obsah programu pokrývá širokou oblast �nancí, to zna-
mená, že studium se zaměřuje na problematiku peněž-
ních systémů, měnové teorie a politiky, �nančních trhů, 
bankovnictví, pojišťovnictví a veřejných �nancí, a je do-
plněné důležitými znalostmi z účetnictví, analýz �nanč-
ních výkazů a �nančního řízení. Absolventi nacházejí 
uplatnění v bankovní sféře a dalších institucích �nanční-
ho trhu, ve všech institucích soustavy veřejných �nancí 
od ministerstva přes �nanční úřady až po �nanční orgány 
měst a obcí, rovněž i ve �nančních útvarech �rem.

Účetnictví a �nanční řízení podniku
V rámci studia tohoto programu získává absolvent po-
znatky jak z teorie a národní i mezinárodní praxe �nanč-
ního účetnictví a výkaznictví, tak také z nákladového 
a manažerského účetnictví, �nančních analýz a �nanční-
ho řízení podnikatelských i neziskových subjektů. Studi-
um připravuje absolventy pro zaměstnání ve �nančním 
a manažerském účetnictví (podnikatele, osobní nebo 
kapitálové společnosti, nevýdělečné organizace a jiných 
subjektů), dále v oblasti vnitřní kontroly, daní a auditu 
účetní závěrky.

Bankovnictví a pojišťovnictví
Skladba předmětů v programu je sestavena tak, aby 
vedle obecně ekonomické problematiky podávala na 
jedné straně komplexní a dostatečně podrobný pohled 
na problematiku produktů komerčního bankovnictví, 
kapitálových trhů a pojistných produktů. Na straně 
druhé student získá znalosti o fungování finančního 
systému, jeho regulaci a roli centrální banky (včetně 
problematiky měnové politiky a jejího vlivu na finanční 
rozhodování). Program je koncipován tak, aby absol-
vent získal potřebné praktické znalosti pro zaměstnání 
ve finanční sféře.

Zdanění a daňová politika
Program připravuje odborníky specializované na daňo-
vou problematiku. Důraz je kladen zvláště na praktické 
zvládnutí daňové problematiky v hospodářské praxi 
České republiky. Absolventi programu jsou připraveni na 
práci především na �nančních úřadech a �nančních or-
gánech měst a obcí, ale i ve �nančních útvarech �rem či 
v oblasti daňového poradenství.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Skládat přijímací zkoušky na Fakultu �nancí a účetnictví 
mohou uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke studiu 
a prokáží se platným průkazem totožnosti. Pro cizí stát-
ní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky 
a s výjimkou uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z čes-
kého jazyka) je další podmínkou přijetí úspěšné absolvo-
vání vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který 
ověří jejich schopnost porozumět textu a mluvenému 
projevu v českém jazyce. Vstupní test je placený (platba 
není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči, kte-

rých se povinnost skládat zkoušku z českého jazyka týká, 
se na tuto zkoušku musí samostatně přihlásit. Zkouška 
z českého jazyka se bude konat 9. června 2022. Bez spl-
nění výše uvedených podmínek nebude uchazeči povo-
leno skládat přijímací zkoušky. Uchazeči ze zemí EU, kteří 
budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou 
se účastnit červnového termínu přijímacích zkoušek, 
mohou písemně požádat (k rukám paní Stehlíkové) do
30. 4. 2022 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2022. 
Přihlášku ke studiu podávají elektronicky do 30. 4. 2022.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky k přijetí uchazeče ke studiu jsou:
● dosažení bodových limitů u přijímacích testů, které 

pro jednotlivé programy studia stanoví děkan fakulty,
● děkan fakulty může uchazečům, kteří maturují na 

středních školách z českého či slovenského jazyka, 
přijímací zkoušky odpustit a přijmout je na základě 
studijních výsledků v předposledním a posledním roč-
níku střední školy,

● zápis ke studiu, u kterého uchazeč doloží dosažení úpl-
ného středního vzdělání vložením:

	 ● konvertované kopie maturitního vysvědčení do stu-
dijního informačního systému InSIS (viz https://ci.vse.
cz/podpora/postupy/konverze-dokumentu-2/kon-
verze-do-elektronicke-podoby/) – v případě dosažení 
úplného středního vzdělání v České nebo Slovenské 
republice (viz zákon o VŠ č. 111/1998 Sb., v platném 
znění),

	 ● konvertované kopie nostri�kační doložky 
(viz https://ci.vse.cz/podpora/postupy/konverze-
-dokumentu-2/konverze-do-elektronicke-podoby/) 
v případě, že dosáhli úplného středního vzdělání v za-
hraničí, o nostri�kaci vzdělání lze požádat i na VŠE viz 
https://edu.vse.cz/, dokument pak není nutno vkládat 
do InSIS.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky jsou shodné pro všechny bakalářské pro-
gramy Fakulty �nancí a účetnictví a skládají se ze dvou částí:
● písemného testu z matematiky s maximálním počtem 

dosažených bodů 100,
● písemného testu z anglického jazyka s maximálním 

počtem dosažených bodů 100. 

Vzory testů jsou ke stažení na https://www.vse.cz/za-
jemci-o-studium/bakalarske-obory/zkusebni-testy-z-
-minulych-let/ v rubrice Zájemci o studium. Zde si můžete 
zkusit napsat cvičný test a najdete zde i informace o pří-
pravných kurzech k přijímacím zkouškám pořádaným VŠE.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Na Fakultu �nancí a účetnictví je nutné podat samostat-
nou přihlášku, je možné podat pouze jednu přihlášku 
s možností uvedení tří studijních programů. Přihláš-
ka ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese 
http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání přihlášky elektro-
nicky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou 
uvede v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který 
uvede na příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. V hoto-
vosti poplatek uhradit nelze. Uchazeč je považován za 
přihlášeného v okamžiku, kdy je na uvedený účet školy 
připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s přísluš-
ným variabilním symbolem a přihláška je kompletně 
vyplněná. 

Formální náležitosti přihlášky
V přihlášce je nutné vyplnit všechny požadované 
údaje. Dále je nutné správně doplnit:
Zvolený program ve struktuře:
●	první (hlavní) program
● druhý (náhradní) program (v přihlášce označen jako 

alternativní typ studia)
● třetí (náhradní) program (v přihlášce označen jako al-

ternativní typ studia)

Na všech třech místech lze uvádět pouze studijní pro-
gramy Fakulty �nancí a účetnictví (Finance, Účetnictví 
a �nanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika, 
Bankovnictví a pojišťovnictví). Pokud bude přihláška ob-
sahovat program z jiné fakulty VŠE, nemůže být přijata.

Poplatek za přijímací řízení: 870 Kč 
Poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
14. června 2022

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pondělí 25. ledna 2022

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Finance 200

3 roky prezenční
Účetnictví a �nanční řízení podniku 200

Bankovnictví a pojišťovnictví 90

Zdanění a daňová politika 70

�u.vse

bakalářské

studium

Bc.



FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fmv.vse.cz Studijní referentka: Bohumira Holečková
Telefon: +420 224 095 241, e-mail: bohumira.holeckova@vse.cz

Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních 
vztahů VŠE kombinuje výuku obecných 
ekonomických předmětů a kurzů, které dávají 
absolventům jednotlivých programů odlišné 
znalosti a možnost se pro�lovat. Připraví Tě tak 
na navazující magisterské studium i na práci na 
manažerských pozicích ve �rmách či v různých 
institucích a organizacích. Na FMV je kromě 
předmětů z oblasti ekonomie a daného programu 
kladen důraz i na výuku jazyků – absolventi 
mají znalosti dvou cizích jazyků na úrovni C1 
a během studia mají možnost naučit se další 
jazyky, což vede i k poznávání cizích kultur. Fakulta 
tak připravuje své absolventy na mezinárodní 
prostředí, ve kterém najde uplatnění většina z nich. 
Získáš to, co mezinárodní business potřebuje!

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Mezinárodní obchod
Láká Tě svět mezinárodního byznysu? Potom je pro Tebe 
program Mezinárodní obchod to pravé. Prostřednictvím 
předmětů jako Mezinárodní obchodní operace nebo Svě-
tová ekonomika se naučíš chápat svět v  souvislostech 
a nebude pro Tebe problém zorientovat se ve stále se mě-
nícím mezinárodním prostředí. 
Jako absolvent tohoto programu se o uplatnění nemusíš 
bát. Práci najdeš zejména v  nadnárodních korporacích, 
�rmách zaměřených na export nebo v  mezinárodních 
institucích.

Mezinárodní studia a diplomacie
Vidíš se ve světě diplomatických jednání a summitů? 
Program Mezinárodní studia a diplomacie by pro Tebe 
měl být jasnou volbou. Předměty jako Mezinárodní vzta-
hy nebo Diplomacie a diplomatický protokol Ti umožní 
seznámit se s  děním ve světě a díky speci�ckému pojetí 
studia získáš i ekonomický pohled na diplomacii, což pro 
Tebe znamená zajímavou konkurenční výhodu.
S  nabytými znalostmi se rozhodně neztratíš. Pracovat mů-
žeš jak v  politických, tak v ekonomických institucích nebo 
například v agenturách sítě OSN.

Cestovní ruch
Chceš zjistit, jaký má cestovní ruch vliv na ekonomiku 
a rozvoj regionů a jak s  tímhle potenciálem pracovat? Ne-
přehlédni program Cestovní ruch. Díky předmětům jako 
Organizace a řízení cestovních kanceláří a agentur nebo 
Regionální rozvoj a kultura se naučíš dívat se na tuto ob-
last s  nadhledem a bez problému se v  ní orientovat.
Absolventi tohoto programu nacházejí obvykle uplatnění 
v podnicích orientovaných na oblast cestovního ruchu či 
v institucích zaměřených na regionální rozvoj.

Manažer obchodu
Máte alespoň pět let praxe a chcete studovat při práci? 
Právě pro Vás je určen program Manažer obchodu, který 
formou kombinovaného studia připravuje absolventy na 
manažerské pozice. Pro co největší usnadnění samostudia 
je ve velké míře využíváno multimediálních a e-learningo-
vých nástrojů.
Díky nabytým specializovaným znalostem v oblasti retai-
lingu či řízení obchodní sítě budete připraveni na pozice 
v managementu hlavně takto zaměřených �rem.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském stu-
dijním programu je dosažení středního vzdělání s maturit-
ní zkouškou. Dále je podmínkou přijetí ke studiu v baka-
lářském studijním programu vykonání přijímací zkoušky 
skládající se z testu z matematiky, z testu z jednoho ci-
zího jazyka a z testu z druhého cizího jazyka. Přijat může 
být pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlá-
šenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou 
hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů. 

Je možné být přijat bez přijímacích zkoušek? Ano, ti nej-
lepší uchazeči mohou přijímací zkoušku na česky vyučova-
ný program nahradit jedním z těchto způsobů:

● Výbornými studijními výsledky ze střední školy,
a to konkrétně výsledky z matematiky a těch dvou ci-
zích jazyků (včetně seminářů, pokud nebyl předmět 
vyučován), ze kterých by uchazeč jinak skládal přijí-
mací zkoušku, za obě pololetí předposledního roční-
ku a první pololetí posledního ročníku: uchazeč bude 
přijat bez přijímacího řízení v případě, že průměr výše 
uvedených devíti známek bude menší nebo roven 
hodnotě stanovené děkanem, tj. 1,50 pro programy 
Mezinárodní obchod a Cestovní ruch a 1,25 pro pro-
gram Mezinárodní studia a diplomacie.

● Výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto pořáda-
ných Vysokou školou ekonomickou v Praze (https://
nanecisto.vse.cz/), a to v případě, že uchazeč získal 
u jednoho z pokusů alespoň 70 % bodů ze všech tří 
testů. V případě, že uchazeč skládal u přijímacích zkou-
šek nanečisto zkoušku jen z jednoho cizího jazyka, 
a dosáhl alespoň 70 % z obou testů, použijí se výsledky 
z přijímacích zkoušek nanečisto k vyhodnocení testu 
z matematiky a tohoto cizího jazyka. Přijímací zkoušku 
z druhého cizího jazyka složí uchazeč v řádném termí-
nu přijímacích zkoušek. 

● Výsledky přijímacích zkoušek z matematiky mohou 
být dále nahrazeny výsledkem zkoušky Matematika 
rozšiřující, a to tak, že výsledek 1 z testu Matemati-
ka rozšiřující se vyhodnotí jako 1000 bodů z přijímací 
zkoušky, výsledek 2 jako 900 bodů a výsledek 3 jako 
800 bodů.

U programu Manažer obchodu jsou podmínkami přijetí 
minimálně pětiletá praxe (program proto není určen pro 
čerstvé maturanty) a vykonání přijímací zkoušky, skládající 
se z testu ze všeobecných znalostí a z testu z anglického 
jazyka.

U anglicky vyučovaných programů se přijímací zkouš-
ka skládá z písemné eseje, posouzení studijních před-
pokladů a posouzení jazykových znalostí v angličtině. 
Přijat může být pouze ten uchazeč, který splní bodovou 
hranici vyhlášenou děkanem pro celkový součet a získá 
minimálně 50 % bodů z eseje a zároveň minimálně 50 % 
bodů z motivačního dopisu. Více na https://ibb.vse.cz/
a https://ids.vse.cz/.

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

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
13. června 2022

TERMÍN ZÁPISU DO STUDIA 
on-line do 24. června 2022

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Mezinárodní obchod 450

3 roky prezenční

Mezinárodní studia a diplomacie 120

Cestovní ruch 100

International Business 75

International and Diplomatic Studies 50

Manažer obchodu 60 3 roky kombinovaná

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. ledna 2022

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2022, více na: http://rpc.vse.cz

FMVPridejseknam
fmv_vse

bakalářské

studium

Bc.



FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fph.vse.cz Studijní referentka: Hana Dudová
Telefon: +420 224 098 412, e-mail: hana.dudova@vse.cz

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 
�rmách.

Business Administration
Program je obsahově identický s programem Podniková 
ekonomika a management s tím rozdílem, že je plně vy-
učován v 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 
�rmách 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 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/.

Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního pro-
gramu je vykonání přijímací zkoušky či doložení známek 
ze střední školy v České či Slovenské republice, které bu-
dou představovat rozhodovací kritérium.

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

Další podrobné informace o přijímacím řízení, formě 
přijímací zkoušky a o podmínkách prominutí přijímací 
zkoušky naleznou uchazeči na webových stránkách fa-
kulty (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 kritérií. 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 při-
hlášky 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 přijí-
macím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí 
odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby 
úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze 
slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován 
za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elek-
tronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně 
připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohos-
podářskou je možné podat přihlášky na všechny programy 
bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní 
program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek). Fa-
kulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může 
dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 870 Kč pro programy 
vyučované v českém jazyce a 50 EUR za programy vy-
učované v cizím jazyce.
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TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
Pro programy v českém jazyce 30. duben 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Pro programy v českém jazyce 

15. červen 2022
(termín si nelze volit)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. leden 2022 ve Vencovského aule

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Podniková ekonomika a management 400

3 roky prezenčníBusiness Administration 80

Arts management 100

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2022, více na: http://rpc.vse.cz

fphvse
fphvse

bakalářské

studium

Bc.



http://fis.vse.cz Studijní referentka: Jana Hudčeková
Telefon: +420 224 095 440, e-mail: jana.hudcekova@vse.cz

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ 
A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Aplikovaná informatika
Studijní program připravuje odborníky schopné navrhovat, 
realizovat a provozovat informační systémy, které podporují 
procesy v různých typech organizací od malých a středních 
�rem přes nadnárodní společnosti až po instituce veřejné 
správy. Světový pracovní trh poptává globálně uvažující infor-
matiky se záběrem v oblasti informačních technologií a sou-
časně v oblastech řízení, ekonomiky nebo obchodu. Studenti 
se proto učí navrhovat a implementovat informační systémy 
do organizací, analyzovat a prakticky navrhovat databáze, 
vyžívat softwarového inženýrství a zpracovávat informace 
pro rozvoj podniku ve spojení s ekonomickými znalostmi 
a řízením projektů i týmů. Absolventi se tak mohou stát ana-
lytiky podnikových procesů, informačních systémů, business 
analytiky, odborníky na řízení projektů nebo správci aplikací. 

Data Analytics
Dlouhodobé trendy v oblasti využití a zpracování dat v pod-
nikové praxi vytvářejí silnou poptávku po kvali�kovaných 
analyticích, kteří jsou vybaveni dovednostmi jak v oblasti 
matematiky a statistiky, tak v oblasti informatiky. Na stra-
ně jedné roste dostupnost, hojnost a rozmanitost dat, což 
zvyšuje nároky na jejich získávání a konsolidaci ve struktu-
rovaných databázích; na straně druhé roste snaha využít 
plný potenciál takto před-zpracovaných dat za použití po-
kročilých technik matematického modelování a strojového 
učení. Absolventi programu Data Analytics získají vyvážený 
a ucelený mix dovedností ve všech těchto oblastech. Uplat-
nitelnost absolventů posiluje navíc i absolvování dlouhodo-
bé odborné praxe a vynikající jazyková připravenost díky 
četnému zastoupení anglicky vyučovaných předmětů. Ab-
solventi se tak mohou sebevědomě ucházet o perspektivní 
pozice s názvy jako Data Analyst, Data Engineer, Data Sci-
entist, Machine Learning Engineer, Business Analyst nebo 
Marketing Analyst.

Informační média a služby
Studijní program se zaměřuje na techniky práce s informa-
cemi a komunikačními technologiemi. Studenti se naučí 
základní matematicko-statistické metody pro zpracování 
dat, principy architektury a infrastruktury informačních 
systémů, strategie vyhledávání informací nebo analýzu 
chování uživatelů. Budou schopni využívat získané po-
znatky a ICT nástroje pro řešení konkrétních informačních 
problémů ve svěřené oblasti a své návrhy a řešení budou 
umět odborně zdůvodnit, prezentovat a zdokumentovat. 
Absolventi naleznou uplatnění na trhu práce jako specia-
listé informačních služeb, analytici informací, médií, správ-
ci informačních zdrojů nebo elektronického obsahu nebo 
i jako manažeři ve veřejných a institucionálních informač-
ních systémech a službách. 

Matematické metody v ekonomii
Studijní program vychovává absolventy s širokou znalos-
tí kvantitativních metod v ekonomii a s vybranou hlubší 
specializací do statistiky, demogra�e nebo ekonometrie 
a operačního výzkumu. Součástí studia je i základ v klí-
čových ekonomických disciplínách jako ekonomie, �nan-
ce, účetnictví, marketing a management. Toto vzdělání 
umožní aplikovat statistické, ekonometrické, optimalizační 
a demogra�cké metody a postupy ve všech ekonomických 
oblastech. Absolvent bude mít zároveň schopnost řídit 
výzkumné a analytické týmy pracující v oblasti kvantitativ-
ních metod v ekonomice jak na domácím tak i zahraničním 
trhu. Bude tak velmi dobře připraven na požadavky praxe 
ve všech oblastech, kde se pracuje s čísly, modely, optima-
lizacemi, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno tvůrčí 
a analytické uvažování.

Multimédia v ekonomické praxi
Multimédia zahrnují text, gra�ku, fotogra�i, animaci, video, 
zvuk a webová nebo aplikační rozhraní. Tyto nástroje jsou 
běžnou součástí komunikací v soukromé, podnikové i ve-
řejné sféře. Studijní program propojuje praktickou tvorbu 
multimediálních výstupů s koncepčními a organizačními 
postupy a s ekonomickými znalostmi. Připravuje studenta 
na tvorbu multimediálních děl, komunikačních kampaní 
i funkčních produktů. Uplatnění bude mít zejména v rám-
ci výroby obsahu v kreativním průmyslu (komunikační 
agentury, specializovaná studia a produkce), mediálních 
společnostech (online, televizní, rozhlasové i tiskové spo-
lečnosti) i při vývoji rozhraní softwaru (webdesign, vývoj 
aplikací, hry) a to na tvůrčích, koncepčních i manažerských 
pozicích.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního 
programu je dosažení úplného středního nebo úplného 
středního odborného vzdělání. Fakulta bude pro přijímání 
do všech studijních programů vycházet z výsledků dvou 
testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) or-
ganizovaných společností SCIO (v rámci dokumentu sou-
hrnně nazývanými přijímací zkouškou) – testů z Obecných 
studijních předpokladů (OSP) / Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) a Anglického jazyka (Aj). Na testy se 
uchazeč hlásí sám na webových stránkách společnosti SCIO. 

Váhy testů NSZ dle předmětů jsou stanoveny následovně: 
● Obecné studijní předpoklady/Všeobecné študijné pred-

poklady (celková váha 1). Oddíly: verbální (váha 0,3); 
analytický (váha 0,7).

● Anglický jazyk (váha 1). 

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na FIS 
v 1. kole přijímacího řízení, bude mít možnost absolvovat 
test OSP/VŠP u společnosti SCIO dne 21. 5. 2022 bezplat-
ně, a to na základě poukazu, který bude všem uchazečům 
vygenerován po uzavření přihlášek do 1. kola přijímacího 
řízení. Uchazeč může NSZ vykonat ve více termínech (pro-
sinec 2021 – květen 2022), započítává se pouze nejlepší 
dosažený výsledek. 

1) Přijímací zkoušku může děkan fakulty prominout ucha-
zečům, kteří:

● v písemné žádosti (nebo katalogovým listem s poža-
dovanými známkami) doloží průměrný prospěch ze zá-
kladních kurzů matematiky (případně matematických 
seminářů, pokud v posledních ročnících již základní ma-
tematiku nemají) a angličtiny, a to u každého z nich do 
1,75 včetně. Podmínkou je, že studovali každý z těchto 
předmětů na české nebo slovenské střední škole a znám-
ky jsou z posledních 7 vysvědčení (pololetní a výroční);

● absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Matema-
tika+ s výsledkem výborně až dobře;

● absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Matema-
tika rozšiřující s procentuální úspěšností alespoň 50 %; 
nebo

● se účastnili celostátní přehlídky SOČ či celostátních kol 
olympiád, příp. jiných soutěží, které bude fakulta pova-
žovat za hodné zřetele při rozhodování o prominutí přijí-
mací zkoušky.

2) Přijímací zkoušku lze prominout pouze uchazečům o stu-
dium ve studijních programech Aplikovaná informatika, 
Informační média a služby a Matematické metody, a to 
pouze v případě, že uchazeč některý z těchto studijních 
programů uvede v přihlášce na prvním místě.

3) Přijímací zkouška nebude prominuta uchazečům, kte-
ří neúspěšně ukončili studium na fakultě (včetně těch, 
kteří využili práva na zápis ke studiu a následně studia 
ve stejném roce zanechali) nebo kteří jsou ke dni podání 
přihlášky studenty fakulty.

Způsob ověření podmínek přijetí
Uchazeč prokazuje dosažení úplného středního nebo úpl-
ného středního odborného vzdělání odevzdáním úředně 
ověřené kopie maturitního vysvědčení. Uchazeč, který zís-
kal zahraniční 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, zažádá o posouzení zahra-
ničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze, 
nebo prokáže své vzdělání dokladem o obecném uznání 
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o do-
sažení středního vzdělávání v České republice (nostri�kace). 
Podrobné informace jsou zveřejněny na webu fakulty.

Rozhodnutí o přijetí
Uchazeči, kteří skládali přijímací zkoušky, mohou být přijati, 
pokud z každého testu dosáhli minimálního počtu bodů 
stanoveného děkanem pro každý test a zároveň z obou 
testů dosáhli celkového minimálního počtu bodů stanove-
ného děkanem. Počet bodů z každého testu v rámci NSZ je 
roven dosaženému tzv. harmonizovanému percentilu zao-
krouhleno na jedno desetinné místo. 
Pokud nebude naplněna kapacita programu úspěšnými 
uchazeči, kteří jej uvedli v přihlášce na prvním místě a spl-
nili podmínky přijetí, budou dále na tento program přijati 
uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na místě druhém a spl-
nili podmínky přijetí. Pokud nebude naplněna kapacita 
programu úspěšnými uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli 
na prvním, nebo na druhém místě, budou dále na tento 
program přijati uchazeči, kteří jej v přihlášce uvedli na mís-
tě třetím a splnili podmínky přijetí. 
V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona 
č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, 
mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří 
projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti 
rozhodnutí o nepřijetí. 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz. Poplatek za úkony spojené 
s přijímacím řízením ve výši 870 Kč lze uhradit buď okamžitě 
při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na 
účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mai-
lovou adresu uvedenou v přihlášce). Uchazeč je přihlášený, 
je-li na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka.
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TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
do 30. 4. 2022 první kolo přijímacího řízení

do 30. 6. 2022 druhé kolo přijímacího řízení pouze 
pro program Matematické metody v ekonomii

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
dle termínů SCIO (www.scio.cz)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. ledna 2022

Název studijního programu Předpokládaný počet uchazečů 
přijímaných ke studiu

Standardní délka 
studia Forma studia

Aplikovaná informatika 300 3 roky

prezenční

Data Analytics 80 3,5 roku

Informační média a služby 60 3 roky

Matematické metody v ekonomii 160 3 roky

Multimédia v ekonomické praxi 60 3,5 roku

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2022, více na: http://rpc.vse.cz

stacisezeptat

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Vysoká škola ekonomická v Praze

bakalářské

studium

Bc.



NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://nf.vse.cz
Studijní referentka: Pavla Kovářová
Telefon: +420 224 095 556, e-mail: pavla.kovarova@vse.cz

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
Ekonomie
Studium programu Ekonomie je správnou volbou pro 
všechny, kteří chtějí porozumět světu ekonomie a �nancí 
a mají zájem pochopit chování subjektů na mikroekonomic-
ké i makroekonomické úrovni. Získané teoretické i praktické 
dovednosti jsou komparativní výhodou absolventů při jejich 
uplatnění v praxi na strategických manažerských pozicích, 
ve funkcích �nančních analytiků a ekonomických poradců 
v pestré paletě institucí soukromého a veřejného sektoru 
jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v informacích ekonomického a �nančního 

charakteru díky znalostem a dovednostem z různých pro-
gramů (matematika, statistika, účetnictví, �nance, ekono-
mie, podnikání, právo, historie a �loso�e);

● z konkrétních dat samostatně vytvořit jednoduchý ekono-
mický model a použít jej k zodpovězení výzkumné otázky;

● ekonomickou logikou racionálního chování interpretovat 
jednání ekonomických subjektů na mikroekonomické 
a makroekonomické úrovni;

● strategicky řídit ekonomiku malých a středních podniků.

Economics
Economics je tříletý placený bakalářský program kom-
pletně vyučovaný v anglickém jazyce a je obsahově téměř 
identický s programem Ekonomie. Podmínky přijímacího 
řízení jsou odlišné od ostatních programů a lze je nalézt na 
http://econ.vse.cz.

Národní hospodářství
Studiem programu Národní hospodářství se naučíte analy-
zovat dopady různých typů hospodářských politik na mik-
roekonomické a makroekonomické subjekty, porozumíte 
fungování ekonomiky, chování institucí v širších hospodář-
sko-politických souvislostech a osvojíte si schopnost kritic-
kého zhodnocení získaných informací. Základní charakteris-
tikou, která spojuje absolventy tohoto programu, je vědomí, 
že svobodné trhy fungují nejefektivněji, a že svoboda jednot-
livce a individuální odpovědnost jsou pro efektivitu volné 
tržní soutěže zcela zásadní. V praxi absolventi nacházejí své 
uplatnění na vyšších pozicích v ekonomických, obchodních 
a �nančních sekcích tuzemských i zahraničních �rem, či reali-
zují svou kariéru v klíčových funkcích ve státní správě. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	 orientovat se v informacích ekonomického a �nančního 

charakteru díky znalostem a dovednostem z různých ob-
lastí (hospodářská politika, matematika, statistika, účet-
nictví, �nance, bankovnictví, ekonomie, podnikání, právo, 
hospodářských dějin a �loso�e);

● analyzovat dopady různých typů hospodářských politik na 
mikroekonomické i makroekonomické subjekty a kriticky 
posoudit jejich souvislosti s mimoekonomickými fenomény;

● shrnout historii a principy evropské integrace a popsat 
a posoudit její dopady na hospodářské politiky jednotli-
vých zemí či hospodářských oblastí;

● podrobně zhodnotit, jakým způsobem se struktura jed-
notlivých odvětví (a jejich změna) odráží v ekonomické 
efektivnosti;

● řídit �nanční instituce a ekonomiku malých, středních i vel-
kých �rem.

Veřejná správa a regionální rozvoj
Studium programu Veřejná správa a regionální rozvoj se 
soustřeďuje na sociálně ekonomický rozvoj menších územ-
ních celků (regionů). Úspěšný vývoj soukromého a veřejné-
ho sektoru v daném regionu je vzájemně propojen a má na 

něj vliv celá řada skutečností. Struktura předmětů je proto 
koncipována takovým způsobem, aby umožnila studentům 
samostatně přemýšlet o ekonomických, sociálních, kultur-
ních a správních souvislostech podstatných pro rozvoj úze-
mí a závěry využívat ve své budoucí profesionální manažer-
ské činnosti. Absolventi programu se stávají vyhledávanými 
odborníky v soukromé i veřejné sféře. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
●	 orientovat se v informacích ekonomického a �nančního 

charakteru díky znalostem a dovednostem z různých pro-
gramů (matematika, statistika, účetnictví, �nance, ekono-
mie, podnikání, právo, historie a �loso�e);

●	 shrnout zásady hospodaření s majetkem a tvorby rozpo-
čtů jednotlivých stupňů veřejné správy a posuzovat jejich 
dopady na regionální rozvoj;

●	 řídit nižší a střední útvary institucí veřejné správy.

Navazující magisterské programy na NF VŠE
Ekonomie, Hospodářská politika, Moderní hospodářské dě-
jiny, Regionalistika a veřejná správa, Economics and Public 
Policy

PODMÍNKY PŘIJETÍ*
K přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu na Ná-
rodohospodářské fakultě (NF VŠE) je třeba splnit následující 
nutné podmínky:
a) absolvovat v období od 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022 písemný 

test obecných studijních předpokladů (test OSP) u spo-
lečnosti www.scio.cz, s.r.o. (Scio), uznávány jsou výsledky 
testů za poslední dva roky;

b) dosáhnout úplného středního nebo úplného středního 
odborného vzdělání.

První z podmínek přijetí (test OSP) se považuje za splněnou 
absolvováním testu v případě, že uchazeči udělí této společ-
nosti souhlas s předáním výsledků testu NF VŠE. V opačném 
případě je první podmínka splněna až tehdy, kdy uchazeč 
doručí NF VŠE originál certi�kátu o výsledku testu vydané-
ho společností Scio. Test OSP je možné absolvovat vícekrát, 
uchazečům se započte vždy nejlepší výsledek. Přihlášení se 
k testu OSP a úhrada nákladů s tím spojených je záležitostí 
každého uchazeče (více na http://www.scio.cz). Přihláše-
ní se ke studiu na NF VŠE nijak nesouvisí s přihlášením se 
k testu OSP. NF VŠE tyto testy neorganizuje a žádné z ucha-
zečů na ně nepřihlašuje, ani k nim uchazeče nezve. Druhou 
z podmínek prokazují uchazeči kopií dokladu o ukončení 
příslušného vzdělání, které musejí odevzdat ve stanovených 
termínech při přijímání a zápisu do studia. 

Průběh přijímání a zápisu do studia*
O pořadí přijímaných uchazečů do programů uskutečňo-
vaných v českém jazyce rozhoduje percentil z testu OSP. NF 
VŠE bude kontaktovat e-mailem všechny uchazeče o při-
jetí či nepřijetí do studia na základě percentilové hranice 
stanovené vedením NF VŠE. Dosažení percentilové hranice 
neznamená, že je uchazeč automaticky přijat do studia, má 
pouze nárok na přijetí do studia. Uchazeči, kteří nedosáhnou 
na percentilovou hranici, obdrží dopis s Rozhodnutím o ne-
přijetí do studia. 

Percentilová hranice pouze rozděluje uchazeče o studium 
do dvou skupin:
a) Uchazeči, kteří mají nárok na přijetí do studia:

uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli lepšího nebo stejného 
výsledku, než jaký stanoví hranice: takoví uchazeči mají 
možnost se dostavit ve stanovených termínech k přijetí 
a zápisu do studia. NF VŠE takovým uchazečům garantu-
je, že v případě, že se dostaví a prokáží splnění nutných 
podmínek k přijetí, budou do studia přijati a zapsáni.

b) Uchazeči, kteří nemají nárok na přijetí do studia:
uchazeči, kteří v testu OSP dosáhli horšího výsledku, než 
stanoví hranice: takoví uchazeči nebudou ke studiu při-
jati. Tím není dotčena možnost požádat o přezkoumání 
tohoto rozhodnutí.

Uchazeč může být přijat do studia i bez nutnosti absol-
vování testu OSP při splnění jedné z následujících pod-
mínek, tedy:
● dosažením průměrného prospěchu 1,5 z povinných před-

mětů za tři poslední pololetí středoškolského studia (po-
loletní a závěrečné vysvědčení předposledního ročníku 
a pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy), 
a to podáním Žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky do 
31. 5. 2022 s uvedením průměrného prospěchu z povin-
ných předmětů potvrzeného střední školou. Podmínkou je, 
aby studium bylo realizováno na střední škole v ČR nebo SR.

● umístěním do 10. místa včetně v „Soutěži o cenu děkana 
Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší stře-
doškolskou práci v oblasti ekonomie“ a podáním Žádosti 
o přijetí bez přijímací zkoušky do 31. 5. 2022.

● účastí v celostátní soutěži SOČ, celostátních kol student-
ských odborných olympiád nebo jiných fakultou uzna-
ných studentských soutěží a podání Žádosti o přijetí bez 
přijímací zkoušky do 31. 5. 2022.

NF VŠE bude přijímat a zapisovat do studia na Studijním 
oddělení NF VŠE v druhé polovině června 2022. Podrobné 
informace o organizaci budou sděleny na webových strán-
kách fakulty na začátku června 2022.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU*
Na NF VŠE je nutno podat samostatnou přihlášku. Fakulta 
nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke 
studiu. Fakulta nevyžaduje uvedení a potvrzení prospěchu 
ze střední školy. Přihláška ke studiu v bakalářském studij-
ním programu na NF VŠE se podává elektronicky na adrese 
http://prihlasky.vse.cz. Standardní termín pro doručení 
přihlášky je 31. května 2022. Po obdržení a zaregistrování 
přihlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na elektronickou 
adresu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle 
účtu a variabilním symbolu, které použije pro platbu poplat-
ku za úkony spojené s přijímacím řízením. Uchazeč je pova-
žován za přihlášeného v okamžiku, kdy je na vyhrazený účet 
školy připsána předepsaná částka poplatku zaslaná s přísluš-
ným variabilním symbolem. Bude–li poukázaná částka nižší – 
například snížená o bankovní poplatky – nebude uchazeč za-
řazen mezi přihlášené. Poplatek za přijímací řízení: 870 Kč*

Absolventi bakalářského studijního programu NF VŠE, kteří 
nikdy nebyli studenty navazujícího magisterského progra-
mu NF VŠE, mohou pokračovat v navazujícím magisterském 
studijním programu NF VŠE bez nutnosti absolvování přijí-
macího testu.

* Nevztahuje se na studijní program Economics

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Ekonomie

500* 3 roky prezenční
Economics

Národní hospodářství

Veřejná správa a regionální rozvoj

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
31. května 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
dle termínů SCIO (www.scio.cz)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2022 od 10:00, Likešova aula

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
konec srpna a první polovina září 2022
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FAKULTA MANAGEMENTU
Vysoká škola ekonomická v Praze

CHARAKTERISTIKA FAKULTY 
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké 
školy ekonomické. Studentům předává bohaté 
znalosti v oboru, a to nejen v teorii, ale i v praxi. 
Studovat lze jak v prezenční formě, tak ve 
formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí 
kombinovat své pracovní závazky se studiem.
Díky dlouholeté snaze o propojení teorie s praxí 
mají studenti jedinečnou možnost v rámci studia 
získávat praktické poznatky a schopnosti při 
odborných praxích, během nichž se stávají na 
určitou dobu součástí některé z partnerských 
organizací. Neocenitelnou zkušeností pro všechny 
je také možnost vycestovat na výměnný studijní 
pobyt do zahraničí na některou ze široké sítě 
partnerských univerzit Vysoké školy ekonomické 
v Praze. Jelikož je seberealizace důležitou součástí 
studia, dává Fakulta managementu podporu, 
prostor a volnou ruku všem, kteří chtějí jakýmkoliv 
způsobem rozvíjet své myšlenky, dovednosti 
a nápady, ať už v rámci některého ze studentských 
spolků či v rámci Univerzitního sportovního 
klubu. Domovské město fakulty, Jindřichův 
Hradec, dokáže uchvátit každého. Jeho historie 
dýchá na každém kroku a láká k objevování. Stejně 
tak vystavuje své krásy i příroda a okolní krajina, 
která dokáže oslnit i pohltit.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU
MANAGEMENT 
Studenti se připravují pro pozice ve středním a vyšším ma-
nagementu všech druhů �rem a organizací. Od absolventů 
se očekává schopnost koordinovat činnosti a prostředky 
a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění strategických 
cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle stanovit. Nej-
důležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu 
studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří 
sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, or-
ganizaci a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeřízení 
je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, kte-
ré vedou k potřebě celoživotního vzdělávání. 

Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolven-
ti schopni využívat ekonomických nástrojů potřebných 
k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických 
podmínek v konkrétním prostředí. 

Absolventi Fakulty managementu VŠE nacházejí bez 
problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i ne-
ziskovém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
Podmínkou pro přijetí do bakalářského studia je dosažení 
úplného středního nebo úplného středního odborného 

vzdělání a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky, 
která se skládá ze dvou částí:
● předpoklady k manažerskému rozhodování testují 

zejména matematické znalosti a schopnost numeric-
kého, logického a strukturálního myšlení a porozumění 
textu; Fakulta managementu přitom nevyužívá testů 
z matematiky, které jsou podkladem pro přijetí na praž-
ské fakulty Vysoké školy ekonomické, a připravuje testy 
vlastní,

● test z vybraného světového jazyka, v rámci něhož si 
studenti volí z angličtiny, němčiny, ruštiny, francouz-
štiny a španělštiny; vybraný jazyk nesmí být úředním 
jazykem země, které je uchazeč státním občanem.

Cizí státní příslušníci, kteří nevykonali maturitní zkoušku 
v České nebo Slovenské republice a své vzdělání doklá-
dají nostri�kační doložkou, nekonají přijímací zkoušku 
z českého jazyka. 

Přesnější popis požadavků naleznete výhradně na fakult-
ní adrese https://fm.vse.cz/bc, kde jsou rovněž k dispo-
zici kompletní testy z přijímacích řízení z minulých let.

Prominutí přijímací zkoušky
Fakulta managementu nabízí zájemcům o studium ně-
kolik možností prominutí přijímací zkoušky. Přijímací 
zkouška může být prominuta těm uchazečům, kteří bu-
dou schopni splnit speci�cké podmínky pro některou 
z vybraných možností prominutí. Seznam všech způsobů 
prominutí přijímacího řízení na Fakultu managementu, 
a to včetně jejich detailních pravidel a podmínek pro aka-
demický rok 2022/2023, je k dispozici výhradně na adrese 
https://fm.vse.cz/bc.

Děkan Fakulty managementu může dále individuálně 
rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, 
kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akcep-
tovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády) nebo tzv. 
Přijímacích zkoušek nanečisto organizovaných Vysokou 
školou ekonomickou.

Ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo středního odborného 
vzdělání uchazeči prokazují odevzdáním úředně ověřené 
kopie maturitního vysvědčení. Cizí státní příslušníci, 
kteří své vzdělání nezískali v České nebo Slovenské re-
publice, prokazují toto odevzdáním úředně ověřené ko-
pie Nostri�kační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí 
O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných uchaze-
čů sestavené na základě celkového bodového zisku
z přijímací zkoušky; výsledky obou částí se přitom sčítají 
a nejsou stanoveny dílčí hranice. Podle takto sestaveného 
pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní 
kapacita fakulty a kvóty Vysoké školy ekonomické v Pra-
ze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zá-
kona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří 
byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část 
uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí 
o nepřijetí z kapacitních důvodů.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz/. Po odeslání přihlášky 
obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v při-
hlášce uvede) číslo účtu, variabilní symbol a další pokyny 
k platbě, které použije pro platbu poplatku za úkony spo-
jené s přijímacím řízením. 

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je 
na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka po-
platku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-
-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi 
přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude 
uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontakt-
ní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit 
v aplikaci pro podávání přihlášek. 

Poplatek za přijímací řízení činí 870 Kč.

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Management 300 3 roky prezenční a kombinovaná

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2022

PODROBNÉ INFORMACE 
https://fm.vse.cz/bc

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2. února a 2. dubna 2022

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2022, více na: http://rpc.vse.cz
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CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Finance
Základem studijního programu Finance jsou předměty 
z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálových trhů, 
měnové teorie a politiky, veřejných, podnikových a me-
zinárodních �nancí, které navazují na předměty bakalář-
ského studijního programu Finance. Absolventi nacházejí 
uplatnění v manažerských pozicích v bankách, pojišťov-
nách a dalších institucích �nančního trhu, dále ve všech 
institucích soustavy veřejných �nancí, ale i �nančních 
útvarech �rem.

Účetnictví a �nanční řízení podniku
Studijní program připravuje absolventy pro výkon meto-
dických a řídících funkcí v účetnictví, dále pro odborné 
funkce v oblasti �nanční kontroly a prověřování účet-
ní závěrky (audit). Absolventi mají vytvořeny odborné 
předpoklady pro práci asistentů auditora, účetních po-
radců a odborných revizních pracovníků ve �nančních 
orgánech. Po splnění dalších kvali�kačních předpokladů 
mohou úspěšně vykonávat činnost auditora (část zkoušek 
absolvovaných na fakultě je při auditorských zkouškách 
našim absolventům uznána), �nančního a daňového po-
radce pro všechny podnikatelské subjekty.

Bankovnictví a pojišťovnictví
V rámci tohoto programu je důraz na jedné straně kla-
den na osvojení vědomostí a dovedností potřebných při 
řízení �nančních institucí zejména v oblasti měření, řízení 
a analýzy rizik. Na straně druhé se studenti do hloubky 
seznámí s mikroekonomickými i makroekonomickými 
aspekty fungování �nančního trhu v národním i meziná-
rodním měřítku. Absolventi studijního programu budou 
připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení zejmé-
na �nančních institucí, tak i pro samostatnou vědeckou 
a analytickou činnost zaměřenou na nejrůznější segmen-
ty a instituce �nančního trhu (včetně makroanalýzy).

Zdanění a daňová politika
Cílem studijního programu je vychovat absolventy se 
širokým ekonomickým rozhledem, podloženým kvalit-
ní znalostí základních disciplín ekonomické teorie, se 
specifickými znalostmi a dovednostmi v oblasti daňové 
teorie a politiky. Zvláštní důraz je kladen na mezinárod-
ní aspekty daňové politiky především v zemích EU a na 
zdaňování mezinárodních seskupení podniků.

Finance a oceňování podniku
Studijní program poskytne studentům možnost získat 
znalosti z �nančního řízení podniků, účetnictví a dalších �-
nančních disciplín. Nad tyto běžné oblasti studenti získají 
znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňo-
vání podniků a nehmotného majetku včetně schopnosti 
komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek 
hmotného majetku podniku. Absolventi této specializace 
mohou nalézt uplatnění jak v běžné praxi podnikových 
ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samo-
statné profesi soudních znalců a odhadců majetku speci-

alizovaných na oceňování podniku nebo jako zaměstnanci 
znaleckých organizací, realitních kanceláří, bank a dalších 
institucí, kde je vyžadován hlubší pohled na podnikové �-
nance, hodnotu podniku a jeho majetku.

Finanční inženýrství
Navazující magisterský program Finanční inženýrství 
nabízí propojení znalostí ekonomie, bankovnictví a fi-
nancí s moderními matematickými, výpočetními a sta-
tistickými metodami. Finanční, statistické a ekonomet-
rické modely jsou potom aplikovány na měření a řízení 
rizik, oceňování derivátů, či řízení portfolia. Absolventi 
nacházejí uplatnění na pozicích manažerů rizik, kvanti-
tativních analytiků, obchodníků s deriváty nebo struk-
turovanými produkty, portfoliových manažerů a na 
dalších kvalifikovaných pozicích v bankách a finančních 
institucích.

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Skládat přijímací zkoušky na Fakultu �nancí a účetnictví 
mohou uchazeči, kteří řádně podali přihlášku ke stu-
diu, prokáží se platným průkazem totožnosti.

Podmínky přijetí ke studiu
Podmínky k přijetí uchazeče ke studiu jsou:
● Splnění limitů pro přijetí na jednotlivé studijní progra-

my, které stanovuje děkan fakulty.
● Zápis do studia, při kterém uchazeč doloží dosažení 

bakalářského vzdělání.
● Absolventi škol v České nebo Slovenské republice jsou 

povinni prokázat řádné ukončení studia v bakalář-
ském studijním programu (viz zákon č. 111/1998Sb.) 
vložením konvertované kopie dokladu prokazujícího 
udělení akademického titulu „bakalář“ do studijního 
informačního systému InSIS (viz https://ci.vse.cz/
podpora/postupy/konverze-dokumentu-2/konver-
ze-do-elektronicke-podoby/) . 

● Absolventi škol v zahraničí jsou povinni prokázat do-
sažené vzdělání v souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb. vložením konvertovaného osvědčení (viz https://
ci.vse.cz/podpora/postupy/konverze-dokumen-
tu-2/konverze-do-elektronicke-podoby/) o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvali�kace 
podle § 89 uvedeného zákona, o nostri�kaci vzdělání 
lze požádat i na VŠE viz https://edu.vse.cz/, dokument 
pak není nutno vkládat do InSIS.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí:
● písemný test z ekonomie s maximálním počtem dosa-

žených bodů 100,
● písemný test z odborného předmětu s maximálním 

počtem dosažených bodů 100. 
Tematické okruhy k přijímacím zkouškám jsou na 
webu fakulty viz viz https://�u.vse.cz/podminky-skla-
dani-pr_zk__nms/.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Na Fakultu �nancí a účetnictví je nutné podat elektronic-
kou přihlášku na adrese http://prihlasky.vse.cz s mož-
ností uvedení dvou studijních programů – viz webo-
vá stránka fakulty. Forma studia na všech programech 
je pouze prezenční. Po odeslání přihlášky elektronicky 
obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou uvede 
v přihlášce) číslo účtu a variabilní symbol, který uvede na 
příkazu k úhradě (poštovní složence) při platbě poplatku 
za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek nelze 
uhradit v hotovosti. Uchazeč je považován za přihlášené-
ho v okamžiku, kdy je kompletně vyplněná přihláška a na 
uvedený účet školy připsána předepsaná částka poplatku 
zaslaná s příslušným variabilním symbolem. 

Poplatek za přijímací řízení: 870 Kč. 
Poplatek za přijímací řízení se nevrací.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM
MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING
Cílem studia je vytvořit u studentů dostatečnou znalostní 
a dovedností bázi, která jim samostatně umožní vymezit, 
analyzovat a řešit různorodé problémy v oblasti �nancí 
a účetnictví, se kterými se během své pracovní kariéry 
mohou setkávat. Program, který vznikl spojením význam-
ných oblastí dvou samostatných disciplín �nancí a účet-
nictví je srovnatelný se zvyklostmi obdobných programů 
na zahraničních vysokých školách. Souběžné zaměření 
na �nance a účetnictví rovněž zvyšuje šance absolven-
tů na dobré uplatnění na trhu práce, protože jejich širší 
záběr jim nabízí na trhu práce větší množinu pracovních 
příležitostí a také jejich vyšší �exibilitu. Program je vyučo-
ván v anglickém jazyce, více informací k programu a přijí-
macímu řízení na http://mifa.vse.cz

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY
30. dubna 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Pondělí 25. ledna 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
22. června 2022
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Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Finance 100

2 roky prezenční

Účetnictví a �nanční řízení podniku 160

Bankovnictví a pojišťovnictví 75

Zdanění a daňová politika 50

Finance a oceňování podniku 50

Finanční inženýrství 35

Master in Finance and Accounting, studium je v anglickém jazyce 30

�u.vse

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Vysoká škola ekonomická v Praze

navazující 

magisterské 

studium

Mgr.



FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fmv.vse.cz Studijní referentka: Hana Tatoušková
Telefon: +420 224 095 243, e-mail: hana.tatouskova@vse.cz

Studenti magisterských programů na Fakultě 
mezinárodních vztahů VŠE nadále prohloubí 
znalosti získané během bakalářského studia. 
Díky odborně zaměřeným předmětům, možnosti 
vybrat si vedlejší specializaci a příležitosti 
získat zkušenosti a dovednosti na výměnných 
pobytech i stážích po celém světě jsou absolventi 
připraveni na úspěšný start kariéry nejen 
v mezinárodních �rmách a institucích.
Získáš to, co mezinárodní business potřebuje

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ 
A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Mezinárodní obchod
Jedná se o špičkový program, který Tě připraví na práci 
v mezinárodním prostředí. Osvojíš si pokročilé znalosti 
businessu, marketingu, managementu nebo světové 
ekonomiky a díky předmětům jako Mezinárodní marke-
ting nebo Finanční řízení v mezinárodním podnikání zís-
káš komplexní přehled o podnikání v nadnárodním mě-
řítku. Program je navíc oceněn prestižní mezinárodní 
akreditací EFMD Accredited – http://www.efmd.org/.
Práci najdeš především v mezinárodních �rmách v oblas-
ti poradenství, marketingu, prodeje, HR či �nancí – ob-
last uplatnění bude záviset i na Tebou zvolené pro�laci. 
Uplatníš se také v mnoha mezinárodně orientovaných 
institucích.

Mezinárodní studia a diplomacie
Studium předmětů zaměřených na mezinárodní vztahy, 
mezinárodní právo i současnou globální situaci Ti poskyt-
ne ucelený pohled na tuto oblast a Ty se tak budeš velmi 

dobře orientovat v celosvětové i evropské politice a sou-
vislostech, které ji ovlivňují.
Jako absolvent tohoto programu najdeš uplatnění jako 
kariérní diplomat, expert v oblasti mezinárodních vztahů 
či zaměstnanec v řadě vládních i nevládních mezinárod-
ních organizacích.

Cestovní ruch
V rámci studia prohloubíš své znalosti v oblasti cestovní-
ho ruchu prostřednictvím předmětů jako Hotelový ma-
nagement či Mezinárodní cestovní ruch. V rámci studia 
budeš mít možnost užší pro�lace, která pro Tebe bude 
konkurenční výhodou na trhu práce.
Po absolvování programu Cestovní ruch najdeš uplatně-
ní na manažerských pozicích ve �rmách orientovaných 
právě na tuto oblast ekonomiky a budeš mít také znalosti 
pro založení vlastního podniku.

Podnikání a právo
Pokud se zajímáš o obě tyto oblasti, magisterský pro-
gram Podnikání a právo je správnou volbou. V oblasti 
práva se zaměříš na právo obchodní či právo kapitálo-
vého trhu, v oblasti ekonomie pak dále prohloubíš své 
dosavadní znalosti.

Díky komplexním znalostem z oblasti práva a ekonomie 
rozšířeným o poznatky z Tebou zvolené vedlejší speci-
alizace se uplatníš například jako ekonomický poradce, 
auditor či odhadce majetku.

Evropská ekonomická integrace
Pokud chceš v budoucnu spojit kariéru s Evropskou unií, 
tenhle program je to, co hledáš. V rámci něj se specializu-

ješ na oblast hospodářské politiky EU, podnikání na jejím 
vnitřním trhu a také na evropskou měnovou a právní in-
tegraci.
Jako absolvent programu se uplatníš v orgánech EU, ve 
�rmách působících na trzích s vlivem Evropské unie či ve 
státní sféře, a to na výkonných i manažerských pozicích.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském 
studijním programu je řádné ukončení studia alespoň 
v bakalářském studijním programu a vykonání přijímací 
zkoušky, která obsahuje tři testy, a to z ekonomie, odbor-
ného předmětu a jednoho cizího jazyka. Přijat může být 
pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhlá-
šenou děkanem pro celkový součet a zároveň bodovou 
hranici vyhlášenou děkanem pro každý z testů.

U anglicky vyučovaných programů je podmínkou přije-
tí ke studiu prokázání jazykových znalostí v angličtině 
a vykonání přijímací zkoušky skládající se z odborné čás-
ti a posouzení studijních předpokladů. Přijat může být 
pouze ten uchazeč, který splní bodovou hranici vyhláše-
nou děkanem pro celkový součet a získá minimálně 50 % 
bodů z odborné části a zároveň minimálně 50 % bodů 
z posouzení studijních předpokladů. Více na stránkách 
http://ib.vse.cz/ a, http://ids.vse.cz/.

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

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2022

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
16. června 2022

TERMÍN ZÁPISU DO STUDIA 
on-line do 24. června 2022

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Mezinárodní obchod 350 2 roky

prezenční

Mezinárodní studia a diplomacie 60 2 roky

Cestovní ruch 100 2 roky

Evropská ekonomická integrace 40 2 roky

Podnikání a právo 60 2 roky

International Business – Central European Business Realities 50 2 roky

International and Diplomatic Studies 25 2 roky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
22. ledna 2022

fmvvse
fmv_vse

navazující 

magisterské 

studium

Mgr.



FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://fph.vse.cz Studijní referentka: Zdeňka Kudlíková
Telefon: +420 224 098 409, e-mail: zdenka.kudlikova@vse.cz

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů

Standardní
 délka studia Forma studia

Management (v českém jazyce) 400

2 roky prezenční
Management (v anglickém jazyce) 80

Arts management 80

International Management 50

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Management
je česky (MG) a anglicky (MIMG) vyučovaný navazující 
magisterský studijní program, který připravuje studenty 
k vykonávání ekonomických a manažerských činností 
v podnikové sféře. Studenti získají znalosti a dovednos-
ti pro kvalitní zvládnutí ekonomických a manažerských 
funkcí na všech úrovních řízení podniku či dalších organi-
zací, které znalost managementu podnikatelských �rem 
předpokládají. Program kromě pro�lujících odborných 
předmětů (strategie, marketing, management, ekonomie 
a personální řízení) nabízí studentům i široký výběr nejen 
z vedlejších specializací fakulty, např. Business a man-
agement, Consulting, Ekonomika a média, Logistika – 
mezinárodní přeprava a zasilatelství, Managment kvality 
a Lean Six Sigma, Manažerská psychologie a sociologie, 
Marketing, Personální management, Podnikání, Projek-
tový management, Sales Management, Rodinné �rmy, 
Turnaround Management, ale i vedlejších specializací 
ostatních fakult.

Arts management (AM)
je navazující magisterský studijní program zaměřený na 
získávání znalostí a dovedností manažerského a ekono-
mického typu s uplatněním v oblasti uchování, rozvoje 
a využívání kulturního dědictví České republiky. Absol-
vent je pro�lován k samostatné a tvůrčí práci v řídících 
a správních funkcích v různých organizacích zaměřených 
na oblast kultury. Bude schopen zvládat vedoucí řídící 
funkce včetně personální a marketingové práce; vytvářet 
koncepce, plány a podnikatelské projekty organizace; 
řešit odborné ekonomické problémy organizace; využí-
vat dovedností z oblasti �nancování, účetnictví a daní; 
aplikovat současné právní normy; získávat, zpracovávat, 
vyhodnocovat a využívat potřebné informace; vést a mo-
tivovat spolupracovníky a podřízené.

International Management (IG)
je anglicky vyučovaný navazující magisterský studijní 
program určený pro talentované absolventy bakalářské-
ho studijního programu s výbornými znalostmi anglic-
kého jazyka a se zájmem o mezinárodní podnikatelské 
prostředí. Východiskem tohoto studijního program je 
prestižní mezinárodní program CEMS MIM, který se tra-
dičně již řadu let umisťuje na prvních pozicích v rankingu 
Financial Times. Součástí studijního programu je i se-
mestrální studijní pobyt na zahraniční partnerské CEMS 
univerzitě, přičemž zde absolvované předměty jsou 
plně uznatelné do studia. Studijní program International 
Management přináší svým absolventům nejen vysoký 
akademický standard znalostí, ale i nedílné získávání 
profesionálních dovedností, čímž zvyšuje jejich kvali�-
kaci v oblasti mezinárodního podnikání a managementu 
a spoluvytváří předpoklady k budování jejich úspěšné 
pracovní kariéry v náročném mezinárodním prostředí.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
Podmínkou pro přijetí do těchto programů je řádné 
ukončení studia v bakalářském studijním programu. 
Splnění této podmínky musí být doloženo nejpozději do 
posledního dne předcházejícího zápisu. Absolventi škol 
v zahraničí řádné ukončení studia alespoň v bakalářském 

studijním programu prokazují odevzdáním zahraničního 
dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který 
byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském pro-
gramu na zahraniční vysoké škole působící podle práv-
ních předpisů cizího státu, to znamená

● úředně ověřené kopie diplomu, vysvědčení nebo ob-
dobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou,

● úředně ověřené kopie dodatku k diplomu a jejich úřed-
ního překladu do češtiny nebo angličtiny.

Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání v České republice se vyžaduje pouze v případě, 
že FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu 
nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchaze-
če, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče 
k prokázání vzdělání předložením osvědčení o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání České republice.
Další podmínkou přijetí do navazujícího magisterského 
studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, která 
se liší podle studijního programu. Základním předpokla-
dem pro studium navazujícího magisterského programu 
je nejméně pasivní znalost anglického jazyka (a to i pro 
programy vyučované v českém jazyce).

Přijímací zkouška pro program Management zahrnuje 
test z ekonomie a odborného předmětu. Každý test je 
hodnocen 0 až 100 body. Odborný předmět zahrnuje 
oblasti managementu, marketingu, strategické analýzy 
a �nancí podniku. Test vychází z pro�lujících předmětů 
bakalářského studia Podniková ekonomika a manage-
ment. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého 
z testů dosáhl min. 50 bodů. Pro program Management 
v angličtině platí, že uchazeči prokazují znalost anglické-
ho jazyka předložením certi�kátů, odborný pro�l testem 
na témata, které re�ektují znalosti studentů bakalářského 
studia programu Podniková ekonomika a management.

Přijímací zkouška pro program Arts management zahr-
nuje testy z ekonomických disciplín (ekonomie, podni-
kové ekonomiky, marketing a management) a test z od-
borného předmětu (dějiny umění a způsoby estetického 
prožívání, kulturní politika, kulturní legislativa, manage-
ment a organizace v oblasti hmotné kultury a výkonného 
umění). Každý test je hodnocen 0 až 100 body. Test vychá-
zí z pro�lujících předmětů bakalářského studia programu 
Arts Management. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, kte-
rý z každého z testů dosáhl min. 50 bodů. 

Přijímací zkouška pro program International manage-
ment probíhá ve třech kolech. V prvním kole uchazeč 
prokazuje odborný pro�l, předkládá jazykové certi�káty, 
životopis, motivační dopis a studijní výsledky za dosavad-
ní studium. Ve druhém kole absolvuje psychodiagnostic-
ké testy formou tzv. Assessment Center. Kritériem třetího 
závěrečného kola je řádné ukončení studia v bakalářském 
studijním programu.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmín-
ky přijetí, které je sestaveno ze součtu bodů získaných 
z jednotlivých částí přijímací zkoušky. Podle takto sesta-
veného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký 
umožní �nanční politika státu vůči resortu vysokých škol 
a kapacity fakulty a VŠE v Praze. Osobní účast přijatých 
uchazečů u zápisu do studia je povinná. V případě nedo-
stavení 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 for-
mou na adrese http://prihlasky.vse.cz. Po odeslání při-
hlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou 
v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které 
použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijíma-
cím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí 
odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby 
úhrady přihlášky nejsou možné. 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 vyhra-
zený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. 
Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. 
Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat při-
hlášky na všechny programy navazujícího magisterského 
studia (ale není možné si volit alternativní program z dů-
vodu rozdílných přijímacích zkoušek). Fakulta podniko-
hospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlá-
šek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 870 Kč pro programy 
vyučované v českém jazyce (MG a AM) a 50 EUR za pro-
gramy vyučované v angličtině (IG a MIMG). 

Další podrobné informace o přijímacím řízení a o pod-
mínkách prominutí přijímací zkoušky naleznou uchazeči 
na webových stránkách fakulty.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
28. únor 2022 (IG)

30. duben 2022 (MG, AM, MIMG)

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
22.–26. březen 2022 (IG)

23. červen 2022 (MG, AM)
do 30. května 2022 (MIMG)

fphvse
fphvse

navazující 

magisterské 

studium

Mgr.



http://fis.vse.cz Studijní referentka: Iva Hudcová
Telefon: +420 224 095 487, e-mail: iva.hudcova@vse.cz

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ A MOŽNOSTI 
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Data a analytika pro business 
Zaměřuje se na znalosti a praktické dovednosti v oblasti dat, 
analytiky a technologií, implementace v businessu, řízení 
rizik, bezpečnost a odvozenou přidanou hodnotu. Získané 
poznatky slouží k řešení komplexních analytických projektů 
v podmínkách ČR i na globální úrovni. Absolventi jsou při-
praveni pro řízení datové analytiky v businessu i analytic-
kých útvarech, i pro samostatnou analytickou činnost napříč 
segmenty a institucemi.

Ekonometrie a operační výzkum
Vychovává kvantitativně orientované ekonomy zaměřené 
na mikro i makroekonomické analýzy a schopné aplikovat 
modely a metody operačního výzkumu a ekonometrie. 
Osvojí si teoretické základy i práci s reálnými daty s použitím 
aktuálního softwaru pro podporu modelování, optimaliza-
ci a datovou analýzu. Absolvent umí zpracovávat rozsáhlé 
datové soubory a popsat vzájemné souvislosti mezi daty. Je 
připraven zastávat analytické i manažerské pozice.

Ekonomická demogra�e
Připravuje odborníky s hlubokými znalostmi ekonomické 
demogra�e, kvantitativních metod a ekonomie, kteří jsou je 
schopni aplikovat v praxi, zejména formou analýz reálných 
demogra�ckých dat a důsledků současného i předpoklá-
daného budoucího demogra�ckého vývoje v ekonomické 
i sociální oblasti. Absolventi získají odbornost kombinova-
nou se znalostmi z dalších disciplín a mohou pracovat jako 
analytici v bankách, pojišťovnách či ve státní správě.

Informační management
Připravuje odborníky na řízení informatiky organizace se 
zvýšeným důrazem na audit podnikového informačního 
systému, bezpečnost a zajišťování digitálních stop a důkazů 
v případě vzniku bezpečnostního incidentu. Pro�l absolven-
ta reaguje na nárůst dat v podnikové praxi a neustále se mě-
nící prostředí a proto využívá trans- a multidisciplinárních 
znalosti a dovednosti v oblastech systémových věd, podni-
kové informatiky, technologií, ekonomiky a managementu.

Informační systémy a technologie
Připravuje specialisty v analýze, navrhování, implementaci, 
provozu a řízení informačních systémů a služeb různých typů 
ekonomických subjektů. Program je strukturován do pěti spe-
cializací, ve kterých studenti detailněji směřují své odborné 
zaměření. Jde o specializace „Řízení podnikové informatiky“, 
„Business analýza“, „Vývoj informačních systémů“, „Business 
Intelligence“ a„UX výzkum a design“. Cílem studia je připravit 
specialisty pro informaticko-manažerské pozice v organiza-
cích všech velikostí a zaměření, veřejnou správu nevyjímaje.

Kognitivní informatika
Připravuje interdisciplinární odborníky pro administrativní 
i ekonomické řízení v globalizující se informační společ-

nosti. Pokrývá oblasti teorie informace, logiky a sémantiky, 
neurověd, teorie samoorganizace, modelování, simulace, 
inteligentních a komplexních systémů, ontologického inže-
nýrství, znalosti, řízení projektů, metodologie vědy, �loso�e 
jazyka, �loso�e mysli, řízení informatiky, business process 
engineeringu a životního prostředí. Absolventi naleznou 
uplatnění především ve velkých organizacích na pozicích 
strategického koncipování a řízení vývoje společnosti.

Ekonometrie a operační výzkum
Program je zaměřený na pokročilejší analytické a modelové 
přístupy na makro i mikroekonomické úrovni. Studenti se 
naučí optimalizovat výrobu, distribuci a dodavatelské řetěz-
ce, hodnotit efektivitu podnikových procesů nebo řešit složi-
té kon�iktní rozhodovací problémy. Absolventi pracují jako 
datoví analytici, analytici �nančních trhů nebo risk manažeři.

Podniková informatika (distanční)
Připravuje odborníky pro řízení podnikové informatiky 
a práci ve vývoji a provozu IS/ICT. Naučí se modelovat a opti-
malizovat podnikové procesy, řídit podnikovou informatiku, 
projekty a analyzovat data. Porozumí konceptům informač-
ního managementu, procesního řízení organizace, proce-
sům při vývoji a provozu IS a nástrojům auditu IS. Absolventi 
se uplatní jako byznys analytici, manažeři rozvoje a provozu 
IS/ICT nebo jako znalostní inženýři.

Statistika
Vychovává statistika ekonoma s širokou znalostí statistic-
kých metod, které je schopen v praxi aplikovat, a který je 
zároveň schopen řídit výzkumné a analytické týmy v oblasti 
kvantitativních metod v ekonomice jak na ekonomickém 
trhu v ČR, tak i kdekoliv v zahraničí. Absolvent bude připra-
ven na požadavky trhu ve všech oblastech, kde se pracuje 
s čísly, modely, analýzami a všude tam, kde je vyžadováno 
tvůrčí a analytické uvažování pro výkon řídící pozice.

Znalostní a webové technologie
Zaměřuje se na postupy pro automatické objevování zna-
lostí a umělou inteligenci. Webové technologie zahrnují 
vývoj aplikací, publikování strukturovaných datových zdro-
jů, jejich propojování, webové analytiky, strojové odvozo-
vání a induktivní učení nad sémanticky popsanými daty 
na webu. Absolventi získají znalosti všech fází vytěžování 
znalostí z datových zdrojů a budou schopni navrhovat, při-
způsobovat a realizovat systémy pro podporu rozhodování 
a integrovat je do informačních systémů.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Zákonnou podmínkou přijetí do navazujícího magisterské-
ho studia je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském 
studijním programu. Další podmínkou pro přijetí do magist-
erského studia je úspěšné složení přijímací zkoušky z odbor-
ného předmětu. Pokud uchazeč absolvoval své předchozí 
studium alespoň v bakalářském studijním programu v jiném 
než českém nebo slovenském jazyce a není občanem České 
republiky či Slovenska, musí úspěšně složit zkoušku z české-

ho jazyka organizovanou katedrou anglického jazyka VŠE 
(kaj.vse.cz), na kterou se sám přihlásí. Zkouška z českého 
jazyka ověří schopnost porozumět textu a mluvenému pro-
jevu v českém jazyce, podrobnosti o obsahu zkoušky a způ-
sobu přihlášení jsou k dispozici na webu katedry anglického 
jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že ucha-
zeč dosáhne min. 60 % bodů. Uchazeči z řad současných či 
bývalých studentů VŠE je zkouška z českého jazyka promi-
nuta. Uchazeč, který není absolventem FIS, jej prokazuje 
odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplo-
mu, nebo potvrzením ze studijního oddělení absolvované 
vysoké školy v případě, že diplom ještě neobdržel. Absol-
venti škol v zahraničí prokazují řádné ukončení studia ale-
spoň v bakalářském studijním programu odevzdáním buď 
dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání v České republice, nebo zažádá o posouzení zahra-
ničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze. 
Více informací naleznete na webu fakulty (�s.vse.cz). 

1) Na základě e-žádosti podané přes kontaktní centrum in-
formační systém InSIS do 30. 4. 2022 může být rozhodnu-
tím děkana prominuta přijímací zkouška uchazeči, který 
současně
● úspěšně ukončil bakalářské studium na FIS ve stejné 

oblasti vzdělávání, do které podává přihlášku na nava-
zující magisterské studium a dosáhl titulu Bc. nejpoz-
ději v 6. semestru studia,

● v průběhu tohoto bakalářského studia mu nebyly při-
děleny dodatečné kreditové poukázky

● a měl po skončení 5. semestru studia v bakalářském 
studijním programu průměrný prospěch (dle čl. 3 písm. 
g Studijního a zkušebního řádu VŠE) do 2,00 včetně.

2) O prominutí přijímací zkoušky mohou nejpozději do do 
15. 6. 2022 zažádat také studenti jiných fakult VŠE a jiných 
VŠ, kteří bakalářské studium absolvovali s vyznamená-
ním. Tyto žádosti budou posuzovány individuálně. 

3) Přijímací zkouška nebude prominuta absolventům oboru 
Multimédia v ekonomické praxi ani uchazečům o studi-
um v programech Data a analytika pro business, Infor-
mační systémy a technologie a Podniková informatika.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na 
adrese http://prihlasky.vse.cz. Poplatek za úkony spojené 
s přijímacím řízením ve výši 870 Kč lze uhradit buď okamžitě 
při zadávání přihlášky platební kartou, nebo převodem na 
účet (číslo účtu a variabilní symbol obdrží uchazeč na e-mai-
lovou adresu uvedenou v přihlášce). Uchazeč je přihlášený, 
je-li na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka.

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

Název studijního programu Specializace Předpokládaný počet uchazečů 
přijímaných ke studiu

Standardní délka 
studia Forma studia

Data a analytika pro business 100

2 roky

prezenční
Ekonometrie a operační výzkum 40 prezenční
Ekonomická demogra�e 40 prezenční
Informační management 60 prezenční

Informační systémy a technologie

Business analýza 50

prezenční
Business Intelligence 50

Řízení podnikové informatiky 50
UX výzkum a design 30

Vývoj informačních systémů 50
Kognitivní informatika 20 prezenční
Podniková informatika 50 distanční
Statistika 50 prezenční
Znalostní a webové technologie 30 prezenční

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
do 30. dubna 2022

TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
20. června 2022

FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY
Vysoká škola ekonomická v Praze

navazující 

magisterské 

studium

Mgr.



CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Ekonomie
Cílem studijního programu Ekonomie je připravit absol-
venty na základě získaných teoretických a praktických 
dovedností pro pozice ekonomických a �nančních ana-
lytiků ve veřejném a soukromém sektoru. Absolventi se 
dlouhodobě uplatňují ve vládních institucích, v ČNB, 
v komerčních bankách a ve významných mezinárodních 
korporacích, a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● orientovat se v pokročilých teoriích ekonomického růs-

tu a hospodářských cyklů;
● formulovat ekonomický problém, řešit optimalizační 

úlohy a využít toho při konstrukci modelů tržní rovno-
váhy;

● podrobně popsat procesy vzniku peněz a transmisní 
mechanismy jejich působení v ekonomice a orientovat 
se v institucionálním uspořádání �nančních trhů;

● aplikovat ekonomické principy i do zdánlivě netržních 
oblastí, jako je rodina, zdraví, kriminalita, psychologie 
apod.;

● z konkrétních dat provést empirický výzkum s využitím 
konstrukce ekonomických či ekonometrických modelů.

Hospodářská politika
Cílem studijního programu Hospodářská politika je při-
pravit absolventy na základě získaných teoretických 
a praktických dovedností pro pozice analytiků a porad-
ců v oblasti praktické hospodářské politiky ve veřejném 
i soukromém sektoru. Absolventi tohoto programu se 
realizují jako řídící pracovníci významných �nančních, 
poradenských a výrobních �rem. Jsou schopni pracovat 
na strategických postech státní správy, v centrální bance, 
řídí odbory místních samospráv a nezřídka se uplatňují 
i v politických funkcích. 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● identi�kovat zásadní ekonomické problémy současné-

ho světa a navrhnout jejich praktická, hospodářsko-po-
litická řešení;

● popsat postavení jednotlivých sociálních skupin oby-
vatelstva ve společnosti a navrhnout řešení jejich soci-
álně-ekonomických problémů; 

● vysvětlit podstatu a speci�ka jednotlivých komponent 
hospodářské politiky na národohospodářské úrovni 
včetně deskripce přínosů a nákladů různých variant 
opatření hospodářské politiky;

● aplikovat ekonomické principy na oblast netržního 
(politického) rozhodování včetně vysvětlení chování 
byrokracie i voličů a důsledků nastavení volebních sys-
témů.

Moderní hospodářské dějiny
Cílem programu Moderní hospodářské dějiny je připra-
vit absolventy na základě získaných teoretických zna-
lostí a dovedností pro pozice v rozmanitých odborných 
profesích, jakými jsou vědecké ústavy, archivy a muzea. 
Absolventi mohou nalézt své uplatnění i v široké škále 

kulturních institucí či v různých institucích státní správy 
a neziskového sektoru.

Absolvent programu bude schopen:
● orientovat se ve složitých aspektech minulých i aktuál-

ních hospodářských a politických událostí a procesů;
● efektivně hledat odpovědi na stěžejní otázky současné-

ho světa;
● samostatné vědecko-výzkumné činnosti v akademické 

sféře;
● vykonávat profese vyžadující vysokoškolské vzdělání 

humanitního, především historického, ekonomického, 
či příbuzného zaměření.

Regionalistika a veřejná správa
Cílem programu Regionalistika a veřejná správa je připra-
vit absolventy na základě získaných teoretických a prak-
tických dovedností pro úspěšné zvládnutí funkcí řídících 
pracovníků na vyšší úrovni managementu, a to zejména 
ve veřejném sektoru na všech úrovních státní správy 
(obce, města, kraje, ministerstva apod.) či v mezinárod-
ních organizacích (EU, OECD, aj.). 

Absolventi budou mimo jiné schopni:
● na bázi hlavních teoretických směrů lokalizačních 

a prostorových teorií konstruovat různé formy hospo-
dářské politiky územního rozvoje;

● v rámci tvorby hospodářské politiky územního rozvoje 
identi�kovat klíčové problémy a navrhnout jejich řešení;

● zhodnotit a navrhovat možnosti efektivního hospoda-
ření územně samosprávných celků;

● aplikovat principy správního práva a získat orientaci ve 
správních procesech a správní praxi.

Economics and Public Policy
Studijní program Economics and Public Policy je dvouletý 
placený magisterský program kompletně vyučovaný v an-
glickém jazyce. Studenti tohoto programu získají teoretické 
znalosti a pokročilé analytické dovednosti zejména v oblas-
ti mezinárodní ekonomie a hospodářské politiky, které jsou 
stále více vyžadovány na současném trhu práce. Absolventi 
studijního programu tak budou připraveni pro pozice eko-
nomických poradců a �nančních analytiků ve veřejném 
a soukromém sektoru, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 
Podmínky přijímacího řízení jsou odlišné od ostatních stu-
dijních programů a lze je nalézt na http://epp.vse.cz.

PODMÍNKY PŘIJETÍ*
K přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu na NF VŠE je třeba splnit následující podmínky:
a) absolvovat přijímací test z odborného přehledu;
b) dosáhnout vzdělání v bakalářském studijním programu.

Podmínka dle písmene a) se považuje za automaticky 
splněnou u uchazečů, kteří jsou absolventy bakalář-
ského programu NF VŠE v Praze a v minulosti nikdy 
nebyli studenty navazujícího magisterského progra-
mu NF VŠE, který nedokončili. První podmínku přijetí je 
možné splnit v termínech uvedených níže. Každý z ucha-

zečů bude o přesném čase a místě konání těchto testů 
informován e-mailem. Druhou z podmínek prokazují 
uchazeči kopií dokladu o ukončení příslušného vzdělání, 
kterou musejí odevzdat ve stanovených termínech při při-
jímání a zápisu do studia.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU*
Přihlášku ke studiu v navazujícím magisterském studijním 
programu na NF VŠE je třeba podat elektronicky na adrese 
http://prihlasky.vse.cz. Po obdržení a zaregistrování při-
hlášky ze strany NF VŠE bude uchazeči (na e-mailovou ad-
resu, kterou v přihlášce uvede) odeslána informace o čísle 
účtu a variabilním symbolu, které použije pro platbu poplat-
ku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „popla-
tek“). Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, 
kdy je na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka 
poplatku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-
-li poukázaná částka nižší – například snížená o bankovní 
poplatky – nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené.

Poplatek za přijímací řízení: 870 Kč*

CHARAKTERISTIKA FAKULTY
NF VŠE připravuje vysokoškolsky vzdělané a odborně 
kvali�kované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukro-
mém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Nesnaží se 
vychovat jen úzce specializované odborníky, nýbrž po-
skytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů 
ekonomických, právních a dalších společenskovědních 
disciplín, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně 
reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních 
trhů. Absolventi budou připraveni pro uplatnění jak 
v soukromém sektoru – v ekonomických sekcích �rem, 
bank, pojišťoven a spořitelen – tak i ve veřejné a státní 
správě – na ministerstvech i regionálních úřadech. Pří-
ležitosti k uplatnění naleznou absolventi také ve sféře 
mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou sou-
částí struktur Evropské unie. Díky své odborné tradici NF 
VŠE vybavuje absolventy magisterského studia kvalitním 
vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických 
a společenských věd. Kromě toho fakulta nabízí široké 
možnosti studijních pobytů v zahraničí včetně magister-
ských studií s možnosti získání diplomu M. A. v zahraničí 
i bohatou nabídku stipendií, soutěží i stáží.

NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

http://nf.vse.cz Studijní referentka: Klára Horová
Telefon: +420 224 095 540, e-mail: klara.horova@vse.cz

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
21. ledna 2022 (ke studiu od LS 2021/2022)

31. května 2022 (ke studiu od ZS 2022/2023)

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
27. ledna 2022 (ke studiu od LS 2021/2022)

23. června 2022 (ke studiu od ZS 2022/2023)

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Ekonomie

230 2 roky

prezenční

Hospodářská politika prezenční

Moderní hospodářské dějiny prezenční

Regionalistika a veřejná správa prezenční

Economics and Public Policy prezenční

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

* Nevztahuje se na studijní program Economics and Public Policy

narodoVSE
nf_vse

navazující 

magisterské 

studium

Mgr.



FAKULTA MANAGEMENTU
Vysoká škola ekonomická v Praze

https://fm.vse.cz

CHARAKTERISTIKA FAKULTY 
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké 
školy ekonomické. Studentům předává bohaté 
znalosti v oboru, a to nejen v teorii, ale i v praxi. 
Studovat lze jak v prezenční formě, tak ve 
formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí 
kombinovat své pracovní závazky se studiem.
Díky dlouholeté snaze o propojení teorie s praxí 
mají studenti jedinečnou možnost v rámci studia 
získávat praktické poznatky a schopnosti při 
odborných praxích, během nichž se stávají na 
určitou dobu součástí některé z partnerských 
organizací. Neocenitelnou zkušeností pro všechny 
je také možnost vycestovat na výměnný studijní 
pobyt do zahraničí na některou ze široké sítě 
partnerských univerzit Vysoké školy ekonomické 
v Praze. Jelikož je seberealizace důležitou součástí 
studia, dává Fakulta managementu podporu, 
prostor a volnou ruku všem, kteří chtějí jakýmkoliv 
způsobem rozvíjet své myšlenky, dovednosti 
a nápady, ať už v rámci některého ze studentských 
spolků či v rámci Univerzitního sportovního 
klubu. Domovské město fakulty, Jindřichův 
Hradec, dokáže uchvátit každého. Jeho historie 
dýchá na každém kroku a láká k objevování. Stejně 
tak vystavuje své krásy i příroda a okolní krajina, 
která dokáže oslnit i pohltit.

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU
MANAGEMENT 
Studium v navazujícím magisterském studijním progra-
mu prohlubuje znalosti z oblasti managementu, ekono-
mie a příbuzných oborů získané v bakalářském stupni 

studia. Proti bakalářskému stupni se vyznačuje vyšší mí-
rou vědecko-výzkumného zaměření.

Studenti programu se připravují pro pozice ve vrcholo-
vém managementu organizací či v expertních poraden-
ských službách v podnikatelském, veřejném i neziskovém 
sektoru. Od absolventů se očekává schopnost koordino-
vat činnosti a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky 
pro plnění strategických cílů organizace, včetně schop-
nosti tyto cíle stanovit. 

Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny v průběhu 
studia, tvoří obvykle základní náplň práce manažera. Patří 
sem především schopnost řídit a budovat sebe, vztahy, 
organizaci a řídit změny. Při rozvíjení schopnosti sebeří-
zení je věnována zvýšená péče kultivaci postojů a návyků, 
které vedou k potřebě celoživotního vzdělávání. 

Kromě těchto manažerských dovedností jsou absolven-
ti schopni využívat ekonomických nástrojů potřebných 
k řízení organizace i k orientaci ve vývoji ekonomických 
podmínek v konkrétním prostředí. 

Absolventi Fakulty managementu VŠE nacházejí bez 
problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i ne-
ziskovém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského 
studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním 
programu dle ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. a úspěš-
né složení písemné přijímací zkoušky, která se skládá ze 
dvou částí: teorie managementu a ekonomie. Přesnější 
popis požadavků naleznete výhradně na fakultní adrese 
https://fm.vse.cz/ing/, kde jsou rovněž k dispozici kom-
pletní testy z přijímacích řízení z minulých let, stejně jako 
okruhy otázek a doporučená literatura pro přípravu na 
přijímací zkoušky. 

Podmínky pro případné prominutí přijímací zkoušky sta-
novuje pro příslušný akademický rok děkan fakulty samo-
statnou vyhláškou.

Ověření podmínek přijetí
Dosažení bakalářského stupně vzdělání uchazeči proka-
zují odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského 

diplomu nebo jiného dokladu o udělení titulu Bc. Absol-
venti škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání dokla-
dem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvali�kace v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí 
O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných ucha-
zečů sestavené na základě celkového bodového zisku 
z přijímací zkoušky; výsledky obou částí se přitom sčítají 
a nejsou stanoveny dílčí hranice. Podle takto sestaveného 
pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní 
kapacita fakulty a kvóty Vysoké školy ekonomické v Pra-
ze. 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 uvolněná místa přijata část 
uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí 
o nepřijetí z kapacitních důvodů.

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

Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou 
adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu, variabilní 
symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. 

Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je 
na vyhrazený účet školy připsána předepsaná částka po-
platku zaslaná s příslušným variabilním symbolem. Bude-
-li poukázaná částka nižší, nebude uchazeč zařazen mezi 
přihlášené. O stavu zaplacení a přijetí přihlášky bude 
uchazeč informován na uvedenou elektronickou kontakt-
ní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit 
v aplikaci pro podávání přihlášek. 

Poplatek za přijímací řízení činí 870 Kč.

Název studijního programu Předpokládaný počet 
přijímaných uchazečů Standardní délka studia Forma studia

Management 250 2 roky prezenční a kombinovaná

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2022

PODROBNÉ INFORMACE 
https://fm.vse.cz/ing

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2. února a 2. dubna 2022

navazující 

magisterské 

studium

Mgr.

Studijní referentka: Věra Mrázková
Telefon: +420 384 417 103, e-mail: studijni.fm@vse.cz
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