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FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze

Charakteristika oborů a možnosti uplatnění absol-
ventů

Podniková ekonomika a management
Cílem bakalářského studia oboru Podniková ekonomika 
a management je vychovávat analyticky a eticky uva-
žující odborníky se širokým ekonomickým přehledem 
s hlavním zaměřením na management podniku. Obor 
je vhodný pro studenty s analytickým uvažováním, kteří 
mají zájem o podnikatelské prostředí s důrazem na ří-
zení a budování podniků všech velikostí, vlastnických či 
právních forem, odvětví a oborů podnikání. Absolventi 
budou schopni se podílet na vykonávání ekonomických 
a manažerských funkcí na nižších či středních úrovních 
řízení podniku a dalších institucí.

Struktura profilujících předmětů je následující:
● všeobecný ekonomický základ: ekonomie, účetnictví, 

matematika, statistika, informatika, právo, 
● předměty oborové profilace: podniková ekonomika, 

management, marketing, podnikové finance, perso-
nální řízení, logistika, psychologie a sociologie řízení 
atd. 

Absolventi naleznou uplatnění zejména v průmyslových 
podnicích, v podnicích působících v odvětví energetiky, 
dopravy, skladování, obchodu, služeb či v poradenských 
firmách.

Экономика предприятия и менеджмент;
Bachelor of Corporate Finance and Management
Oba obory jsou obsahově identické s oborem Podniková 
ekonomika a management s tím rozdílem, že jsou plně 
vyučovány v ruském a anglickém jazyce. Datum přijímá-
ní přihlášek a datum přijímacího řízení se liší od oborů 
vyučovaných v českém jazyce a bude včas oznámeno 
na webu fakulty.

Arts management
Tento studijní obor vychovává specialisty se zaměře-
ním na organizaci a management kulturních institucí 
státního, veřejnoprávního i soukromého charakteru. 
Hlavní důraz je kladen na ekonomiku kultury v oblasti 
hmotného kulturního dědictví, nové kulturní tvorby, 
stejně jako pořádání kulturních festivalů, představení 
a „eventů“ v oblasti tzv. živé kultury. 

Struktura profilujících předmětů je následující:
● všeobecné předměty: filosofie, ekonomie, statistika, 

informatika, studium (pouze) anglického jazyka;
● předměty oborového základu: ekonomika a finance 

organizací, management, základy marketingu a mar-
keting umění, právo, základy podnikání, účetnictví, 
daňový systém, projektový management, personalisti-
ka, mezinárodní management atd.;

● profilující odborné předměty: kulturní turismus 
a kulturní dědictví, veřejná správa, kulturní kapitál 
v socioekonomickém rozvoji, územní plánování 
a urbanismus, veřejné finance apod.

Absolventi najdou uplatnění jak v oblasti veřejné správy, 
managementu kulturních památek, tak v soukromých 
firmách 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 do bakalářského studijního 
programu je vykonání přijímací zkoušky skládající se:

● pro obor Podniková ekonomika a management 
z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka 
(britská angličtina, francouzština, němčina, španělšti-
na, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. 
o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky). 
Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého 
z testů dosáhne min. 50 % bodů.

● pro obor Arts Management z testu z anglického jazy-
ka, z testu z matematiky a logiky a z testu ze znalostí 
z oblasti kultury. Přijat může být pouze ten uchazeč, 
který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů. 

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské 
republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku 
z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě 
podnikohospodářské, je podmínkou přijetí do bakalář-
ského studijního programu absolvování vstupního testu 
z českého jazyka pro cizince s min. 85% úspěšností, který 
ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluve-
nému projevu v českém jazyce. Termín tohoto testu je 
4. června 2014. 

V případě neúspěšného výsledku vstupního testu z čes-
kého jazyka student nemůže skládat přijímací zkoušky. 
Vstupní test je placený, přičemž tato platba není součástí 
poplatku za přijímací řízení. Uchazeči obdrží pozvánky 
na přidělený termín vstupního testu souběžně s po-
zvánkou na přijímací zkoušky. Na vstupní test z českého 
jazyka není třeba se samostatně přihlašovat. Bližší infor-
mace jsou na webové adrese katedry anglického jazyka 
Fakulty mezinárodních vztahů.

Způsob ověření podmínek přijetí
Dosažení úplného středního nebo úplného středního 
odborného vzdělání musí být doloženo nejpozději 
do dne zápisu. Uchazeči jej prokazují odevzdáním 
úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Cizí 
státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České 
republice nebo ve Slovenské republice, jej současně 
nejpozději do dne zápisu prokazují odevzdáním úředně 
ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 
12/2005 Sb. Bez těchto uvedených dokladů nemohou 
být uchazeči přijati.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmín-
ky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných 
testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový 
počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči 
resortu vysokých škol a kapacity fakulty a VŠE v Praze.

Přihláška ke studiu
Přihlášky ke studiu se podávají pouze 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, 
které použije pro platbu poplatku za úkony spojené 
s přijímacím řízením. Poplatek lze uhradit výhradně tím-
to způsobem. 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 vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná 
částka. 

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat při-
hlášky na všechny obory bakalářského studia (ale není 
možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných při-
jímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. 
Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek 
může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její 
vyhodnocení
Přijímací zkouška probíhá formou oddělených po sobě 
bezprostředně následujících písemných testů. Test z ma-
tematiky, test z matematiky a logiky a test ze znalostí 
z oblasti kultury lze vypracovávat max. 60 minut, test 
z jazyka max. 45 min. Z každého testu lze dosáhnout 
max. 100 bodů. Rámcový obsah zkoušky z matematiky 
a z jazyků odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. 
Test ze znalostí z oblasti kultury má prokázat zájem 
o zvolený obor. Kritériem vyhodnocení je správnost 
odpovědí.

Poplatek za přijímací řízení
Poplatek za přijímací řízení je 530,– Kč pro obory 
vyučované v českém jazyce a 50,– EUR za obory vyučo-
vané v cizím jazyce.

Další podrobné informace o přijímacím řízení naleznou 
uchazeči na webových stránkách fakulty.

Bakalářské studijní obory otevírané v akademickém roce 2014/2015

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
31. březen 2014

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
16.–17. června 2014 

(termíny si nelze volit)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
31. ledna 2014

10:00 a 13:00 ve Vencovského aule

Název studijního programu Název oboru Předpokládaný počet  
přijímaných uchazečů

Standardní 
délka studia Forma studia

Ekonomika a management

Podniková ekonomika a management 450

3 roky prezenční
Экономика предприятия и менеджмент  35

Bachelor of Corporate Finance and Management  25

Arts management 100




