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CHARAKTERISTIKA FAKULTY 
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 
je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy 
ekonomické. Na fakultě je možno studovat jak 
formou denního studia, tak i kombinovanou 
formou (tito studenti absolvují v průběhu 
semestru zpravidla čtyři dvoudenní soustředění 
a jinak se připravují na vykonání zkoušek 
samostudiem z doporučených studijních zdrojů; 
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 programů, 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 krásném 
jihočeském městě s bohatou možností kulturního 
i společenského vyžití.
Studenti si Fakultu managementu 
v Jindřichově Hradci volí zejména pro 
spojení silné a prestižní značky Vysoké školy 
ekonomické s rodinnou atmosférou malé 
fakulty, která umožňuje osobní přístup 
k individualitě studenta. 

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU
MANAGEMENT 
Studium v navazujícím magisterském studijním progra-
mu prohlubuje poznatky z oblasti managementu, ekono-
mie a příbuzných disciplín získané v bakalářském stupni 

studia a oproti bakalářskému stupni se vyznačuje vyšší 
mírou vědecko-výzkumného zaměření.

Studenti programu se připravují pro pozice ve vrcholovém 
managementu organizací či v expertních poradenských 
službách v podnikatelském i neziskovém sektoru. Od ab-
solventů se očekává schopnost koordinovat činnosti a pro-
středky a vytvářet prostředí a podmínky pro plnění vytyče-
ných cílů organizace včetně schopnosti tyto cíle stanovit. 

Klíčové kompetence, které jsou studiem rozvíjeny, se 
týkají nejdůležitějších oblastí, jejichž řízení tvoří obvyk-
le základní náplň práce manažera. Patří sem především 
schopnost řídit sebe, řídit vztahy, řídit organizace, řídit 
kontext 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 kompetencí jsou absolventi 
vybaveni znalostí a schopností aplikace ekonomických 
nástrojů potřebných k řízení organizace i k orientaci ve 
vývoji ekonomických podmínek v konkrétním prostředí. 
Absolventi Fakulty managementu VŠE se velmi dobře 
uplatňují na trhu práce v podnikatelském i nezisko-
vém sektoru.

PODMÍNKY PŘIJETÍ 
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského 
studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním 
programu dle ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. a úspěš-
né složení písemné přijímací zkoušky, která se skládá ze 
dvou částí: teorie managementu a ekonomie. Přesnější 
popis požadavků naleznete výhradně na fakultní adrese  
https://www.fm.vse.cz/magisterske-studium/, kde jsou 
rovněž k dispozici kompletní testy z přijímacích řízení 
z minulých let, stejně jako okruhy otázek a doporučená 
literatura pro přípravu na přijímací zkoušky. 

Podmínky pro případné prominutí přijímací zkoušky sta-
novuje pro příslušný akademický rok děkan fakulty samo-
statnou vyhláškou.

Ověření podmínek přijetí
Dosažení bakalářského stupně vzdělání uchazeči proka-
zují odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského 

diplomu nebo jiného dokladu o udělení titulu Bc. Absol-
venti škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání dokla-
dem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb.

Vyhodnocení přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí 
O přijetí do studia rozhoduje pořadí úspěšných ucha-
zečů 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 
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 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 přihlášce uvede) číslo účtu, variabilní 
symbol a další pokyny k platbě, které použije pro platbu 
poplatku za úkony spojené 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 810 Kč.

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

Management 250 2 roky prezenční a kombinovaná

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
30. dubna 2020

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Řádný termín: 19. června 2020

Náhradní termín: 22. června 2020

PODROBNÉ INFORMACE 
https://www.fm.vse.cz/magisterske-studium

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
29. ledna a 4. dubna 2020

FAKULTA MANAGEMENTU
Vysoká škola ekonomická v Praze
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