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Předkládá: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan fakulty 

Akademický senát SU OPF schválil dne: 26. 10. 2016 

 

Na základě ustanovení § 48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o vysokých školách), a vnitřních předpisů Slezské univerzity v Opavě, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen SU OPF)  

 

stanovuji podmínky přijetí ke studiu 

 

do navazujícího magisterského studia na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě 

v Karviné pro akademický rok 2017/2018: 

 

 Podání elektronické přihlášky (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska) 

v termínu do 5. 5. 2017. 

 Úhrada administrativního poplatku (příloha č. 1) nejpozději do 5. 5. 2017.   

 Doložení úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského, navazujícího magisterského 

nebo magisterského vzdělání stejného nebo podobného zaměření dokládá přijatý uchazeč u zápisu 

do studia. 

 Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se 

uskuteční v týdnu od 12. – 16. 6. 2017. 

 

Uchazeči se mohou hlásit ke studiu ve studijních programech uvedených v příloze č. 2. V přihlášce 

uchazeč uvede jeden studijní obor (viz příloha č. 2). Uchazeč může podat i více přihlášek ke studiu, 

každá podaná přihláška podléhá úhradě administrativního poplatku. U oboru Podniková ekonomika 

a management uchazeč v přihlášce vybere studijní specializaci (viz příloha č. 2). 

 

Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem přijímací 

zkoušky do prvního ročníku navazujícího magisterského studia je písemný test studijních předpokladů 

v rozsahu bakalářského studia ekonomického směru, tj. znalostí: 

 mikroekonomie,  

 makroekonomie, 

 matematiky a statistiky. 

Tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučená studijní literatura a další 

pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty 

(www.studujvkarvine.cz, http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni). 

 

Děkan fakulty v rámci přijímacího řízení promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří dosáhli za 

bakalářské studium váženého studijního průměru menšího nebo rovného 1,7 (za období 1. až 3. ročníku 

– ve 3. ročníku se započítává pouze zimní semestr). Vážený studijní průměr si nechají uchazeči potvrdit 

studijním oddělením příslušné vysoké školy. Potvrzení o váženém studijním průměru doloží uchazeč na 

podatelnu SU OPF nejpozději do 2. 5. 2017. Termín zápisu uchazečů, kteří splnili uvedenou podmínku, 

se uskuteční v červnu 2017. 

 

Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních 

programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen 

„Podmínky“) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné pro akademický rok 2017/2018 

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska
http://www.studujvkarvine.cz/
http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/podminky-prijimaciho-rizeni
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Uchazeči budou přijímání do studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika 

a management, Systémové inženýrství a informatika. 

 

Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky ke studiu do navazujících 

magisterských studijních programů z maximálních 240 bodů činí 80 bodů. Pokud minimální bodové 

hranice dosáhne větší počet uchazečů, než je stanovená kapacita studijního programu (viz příloha č. 2), 

rozhoduje pořadí nejlepších. O přijetí uchazečů ke studiu do studijních programů, které uskutečňuje 

fakulta, rozhoduje děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. 

 

Pokud se do studia nezapíše dostatečný počet přijatých uchazečů, budou dle pořadí nejlepších 

z přijímací zkoušky v rámci obnoveného přijímacího řízení ke studiu přijati další uchazeči, kteří splnili 

minimální bodovou hranici, a to až do počtu stanovené kapacity studijního programu. Obnovení 

přijímacího řízení není podmíněno podáním žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

 

V případě, že v I. kole nebude ani po obnovení přijímacího řízení naplněna stanovená kapacita 

jednotlivých studijních programů, bude nejpozději do 31. 7. 2017 vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení 

s termínem podání přihlášky do 31. 8. 2017. O přijetí uchazečů ve II. kole bude rozhodovat pořadí dle 

výsledků přijímací zkoušky II. kola, kdy přijati budou uchazeči z prvních míst až do naplnění stanovené 

kapacity studijního programu (příloha č. 2). 

 

Důležité termíny: 

 přijímací zkoušky                      12. – 16. 6. 2017 

 vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu                                         od 16. 6. 2017 

 zápis ke studiu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia              od 26. 6. 2017 

 případná obnova řízení                   do 31. 7. 2017 

 

Uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů majících význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu 

podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách. Termín možnosti nahlédnutí bude upřesněn v den konání 

přijímací zkoušky. 

 

Informace o celkových výsledcích přijímacího řízení budou zveřejněny do 15 dnů po skončení 

přijímacího řízení na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné a na internetových stránkách fakulty (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-

prijimaciho-rizeni). Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné si vyhrazuje právo v odůvodněných 

případech použít elektronickou komunikaci. 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., v. r. 

děkan 

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni
http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/vysledky-prijimaciho-rizeni
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Příloha č. 1: 

 

 

Informace o zaplacení poplatku za přijímací řízení: 

Výše poplatku činí     540,- Kč 

 

Název adresáta: 

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné  

Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

 

IČ: 47813059  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava  

Účet: 101285316/0300 

Konstantní symbol pro platbu převodem: 558 

Konstantní symbol pro poštovní poukázku: 179 

 

Variabilní symbol pro I. kolo: 0275000117 

 

Převodová pošta: 702 00 Ostrava 2 

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka) 

 

Platby ze zahraničí v Kč 

CZ5603000000000101285316 

 

SWIFT-BIC CODE:CEKOCZPP 

 

ADRESA BANKY: 

ČSOB 

RCB OSTRAVA 

Hollarova 5 

702 00 Ostrava 

CZ 
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Příloha č. 2: 

 
Informace o studijních programech a oborech 

Kód 

programu 
Název programu/oboru Typ programu Titul Forma1 Délka Jazyk 

KSP2 

N6202 Hospodářská politika a správa 
Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS, KS 2 Čeština 110 

  Bankovnictví 
Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS 2 Čeština  

  Veřejná ekonomika a správa 
Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS, KS 2 Čeština  

N6208 Ekonomika a management 
Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS, KS 2 Čeština 210 

  
Podniková ekonomika a 

management3 

Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS, KS 2 Čeština  

N6209 
Systémové inženýrství a 

informatika 

Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS 2 Čeština 30 

  Manažerská informatika 
Navazující magisterské 

studium 
Ing. PS 2 Čeština  

       350 

 

Informace o studijních specializacích3 
 

V rámci studia oboru Podniková ekonomika a management je možno studovat následující specializace: 

 

Finance podniku 

Marketing a obchod 

Podnikání 

Účetnictví a daně 

 

                                                 
1 Forma studia, tj. PS = prezenční forma studia; KS = kombinovaná forma studia; 
2 Kapacita studijního programu (maximální počet přijímaných uchazečů do studijního programu). 
3 Uchazeč vybere specializaci v přihlášce. 


