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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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