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Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absolventů

Management
Studium v navazujícím magisterském studijním programu prohlubuje poznatky z ob-
lasti managementu, ekonomie a příbuzných disciplín získané v bakalářském stupni 
studia a oproti bakalářskému stupni se vyznačuje vyšší mírou vědecko-výzkumného 
zaměření. Studenti oboru se připravují pro pozice ve vrcholovém managementu 
organizací či v expertních poradenských službách v ziskovém i neziskovém sektoru. 
Studium klade vyšší nároky na schopnost koordinování činností složitějších objektů 
řízení a na koncepční a strategické myšlení. Dosavadní informace fakulty i zpětná 
vazba od absolventů potvrzují, že absolventi fakulty se uplatňují na trhu práce bez 
problémů.

Podmínky přijetí
Zákonnou podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v bakalářském studijním 
programu. Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání v souladu se záko-
nem č. 111/1998 Sb. osvědčením – dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace. Vzhledem k termínu přijímací zkoušky mohou přijímací 
zkoušku konat i uchazeči, kteří v tomto termínu ještě nemají řádně ukončeno 
studium v bakalářském studijním programu. V tomto případě však musí úspěšné 
ukončení studia doložit nejpozději do 15. 9. 2018. Bez tohoto potvrzení není 
možné odeslat rozhodnutí o přijetí. 

Další podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním pro-
gramu je vykonání přijímací zkoušky, která se skládá z následujících částí (ve formě 
písemných testů hodnocených stejným maximálním počtem bodů):

● Teorie managementu
● Ekonomie

Okruhy otázek, doporučenou literaturu a ukázky testů z minulých let naleznou ucha-
zeči na stránkách fakulty (http://www.fm.vse.cz) v sekci „Zájemci o studium“. 

Podmínky pro případné prominutí přijímací zkoušky stanovuje pro příslušný akade-
mický rok děkan fakulty samostatnou vyhláškou.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí
Výsledky přijímací zkoušky se budou zpracovávat samostatně pro každou z nabíze-
ných forem studia.

Minimální celkový počet bodů, který bude nutné získat pro úspěšné složení přijíma-
cí zkoušky, bude stanoven tak, aby těch, kteří jej nedosáhnou, bylo maximálně 20 % 
všech uchazečů, kteří konali přijímací zkoušku. O přijetí pak rozhodne pořadí úspěš-
ných uchazečů sestavené na základě celkového bodového zisku z přijímací zkoušky. 
Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký bude odpoví-
dat kapacitním možnostem fakulty. 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 roz-
hodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získa-
ných bodů a splnění podmínek přijetí.

Charakteristika fakulty
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou VŠE. 
Na fakultě je možno studovat jak formou denního studia, tak i kombinovanou formou 
(tito studenti absolvují v průběhu semestru zpravidla čtyři dvoudenní soustředění a ji-
nak se připravují na vykonání zkoušek samostudiem z doporučených studijních zdro-
jů). Toho lze využít například i tak, že v závěrečné fázi studia přechází student z formy 
prezenční na kombinovanou, při které již vykonává své povolání. Fakulta stále rozvíjí 
spolupráci s partnery z nejrůznějších oborů, s nimiž má společný zájem – umožnit 

studentům praxi při řešení dílčích problémů, podílet se na společných projektech, 
různými formami vzájemně přispívat k rozvíjení teoretických znalostí a praktických 
dovedností studentů. Jindřichův Hradec nabízí studentům inspirující prostředí v krás-
ném jihočeském městě s bohatou možností kulturního i společenského vyžití.

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 a variabilní symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Pokud uchazeč nemá možnost 
podat přihlášku elektronicky, přijme fakulta přihlášku výjimečně i v listinné podobě 
na předepsaném formuláři SEVT, poplatek se i v tomto případě zasílá výhradně 
na účet a s variabilním symbolem, které škola uchazeči sdělí (na elektronickou adresu, 
výjimečně i na poštovní adresu, kterou v přihlášce uvede). 

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, nebude uchazeč zařazen mezi přihlášené. O stavu 
zaplacení a přijetí přihlášky bude uchazeč informován na uvedenou elektronickou 
kontaktní adresu (e-mail), případně se o něm může přesvědčit v aplikaci pro podávání 
přihlášek.

Poplatek za přijímací řízení: 650 Kč 

Navazující magisterské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
31. ledna a 17. března 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
26. června 2018

náhradní termín 3. července 2018 (na základě žádosti)

Název studijního programu Název oboru Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
délka studia Forma studia

Ekonomika a management Management 250 2 roky prezenční a kombinovaná

FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Vysoká škola ekonomická v Praze


