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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, tak v kombinované formě. Tu 
ocení zejména ti, kteří chtějí skloubit 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 STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
Management
Program management připravuje studenty pro práci na 
pozicích ve středním a vyšším managementu všech druhů 
firem a organizací. Absolventi dokáží koordinovat činnosti 

a prostředky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění 
strategických cílů organizace, včetně schopnosti tyto cíle 
stanovit. Nejdůležitější dovednosti, které jsou rozvíjeny 
v průběhu studia, tvoří obvykle základní náplň práce ma-
nažera. Patří sem především schopnost řídit a budovat 
sebe, vztahy, organizaci a řídit změny. Kromě těchto ma-
nažerských dovedností jsou absolventi schopni využívat 
ekonomické nástroje potřebné k řízení organizace i k ori-
entaci ve vývoji ekonomických podmínek v konkrétním 
prostředí. Absolventi Fakulty managementu nacházejí bez 
problému uplatnění v podnikatelském, veřejném i ne-zis-
kovém sektoru.

Studium je určeno absolventům všech typů středních škol, 
kteří zakončí nejpozději v roce 2022 střední školu maturit-
ní zkouškou. Typ střední školy pro volbu tohoto studijního 
programu nehraje roli. Zatímco absolventi obchodních 
akademií či ekonomických lyceí budou mít již před zahá-
jením studia na Fakultě managementu vyšší znalosti z od-
borných předmětů (ekonomie, management, účetnictví 
apod.), studenti gymnázií budou přicházet s lepšími zna-
lostmi exaktních předmětů (matematika). Úvod do všech 
předmětů je však postaven tak, aby tyto případné rozdíly 
srovnal a všem zájemcům o studium tak nastavil rovné 
podmínky pro úspěšné zvládnutí jednotlivých předmětů.

Procesní řízení
Program procesní řízení je profesní bakalářský studijní 
program, jehož cílem je maximální možná míra propojení 
studia s praxí. Studenti, kteří úspěšně absolvují tento pro-
gram, se stávají odborníky na danou oblast a mohou se 
uplatnit v celé řadě profesí především na úrovni nižšího 
a středního managementu ve všech typech firem a organi-
zací. Značná část výuky i samotného studia probíhá ve spo-
lupráci s partnerskými organizacemi a s dalšími odborníky 
z praxe, což přináší jedinečný benefit v podobě náhledu 
do reálné praxe v organizacích. Témata těchto přednášek 
a workshopů se vždy odvíjí od aktuálního dění a trendů. 
Studenti programu Procesní řízení získají řadu praktických 
zkušeností a dovedností především prostřednictvím po-
vinné praxe, která probíhá ve 3. ročníku. V průběhu praxe 
se stávají součástí vybrané organizace či firmy, kde jsou 
pod odborným mentoringem školitelů. Ti jim předávají 
hodnocení a zpětnou vazbu. Praktická rovina studijního 
programu rovněž zahrnuje řešení reálných problémů, které 
v podobě projektů zadávají studentům zástupci partner-

ských organizací. Ti se studenty jejich projekty průběžně 
konzultují a vyhodnocují jejich přístup a přínos.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
Konkrétní podmínky platné pro přijetí ke studiu v aka-
demickém roce 2022/2023 jsou dostupné výhradně na 
webových stránkách fakulty, doporučujeme si je důkladně 
prostudovat.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU 
Přihlášky ke studiu se podávají výhradně elektronickou 
formou na adrese https://insis.vse.cz/prihlaska/, a to 
pro každý program zvlášť. Po odeslání přihlášky obdrží 
uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uve-
de) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu 
poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 
ve výši 880 Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu 
v systému pro evidenci přihlášek, do jedné platby nelze 
slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován 
za řádně přihlášeného teprve v okamžiku, kdy je plně vy-
plněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet 
školy řádně připsána celá předepsaná částka.

Pokud jste to dočetli až sem, vypadá to, že máte o studi-
um na Fakultě managementu opravdový zájem. Budeme 
rádi, když se budeme moci společně setkat na našich 
Dnech otevřených dveří. A pokud vám nebude cokoliv 
jasné, budete mít libovolný dotaz, nebo budete například 
potřebovat vysvětlit některé z podmínek přijetí ke studiu, 
napište nám třeba i jen zprávu na sociálních sítích. 

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

Management 300 3 roky prezenční a kombinovaná

Procesní řízení  50 3 roky prezenční

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2023/2024

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2023

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. února a 1. dubna 2023

SEZNAMOVACÍ KURZY PRO 1. ROČNÍKY 
září 2023, více na: https://acr.vse.cz
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