
Zápis č. 11 
z Uádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v BrnE 

konaného dne 1ř.12 2017 
 
 
Účast: viz prezenční listina 

 

PTÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 11 ZK a 8 SK) 
NEPTÍTOMNÍ ČLENOVÉ:  (z toho 1 ZK a 1 SK)  
 

AS FP a ZK samostatnE jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná. 
 
Jednání AS FP bylo zahájeno v 10:30 hod. 

 

1. Úvod 
 

Paní pUedsedkynE AS FP Ing. Smolíková pUivítala všechny pUítomné, zvláštE pak hosty: pana 
dEkana doc. Škapu, paní prodEkanku prof. Kocmanovou a pana prodEkana Ing. KUíže. Paní 
pUedsedkynE seznámila pUítomné s programem.  

 

Program: 

1. Úvod 
2. Schválení Zápisu č. 10 z Tádného zasedání Akademického senátu Fakulty 

podnikatelské VUT v BrnE konaného dne 2Ř.11.2017 
3. Projednání a schválení Pravidel pUíjímacího Uízení na bakaláUské a navazující 

magisterské studijní programy pro akademický rok 201Ř/201ř 
4. Projednání a schválení Pravidel pro pUijímací Uízení a podmínek pro pUijetí 

ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 201Ř/201ř 
5. R]zné 

 
 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

 

2. Schválení Zápisu č. 10 z Uádného zasedání Akademického senátu Fakulty 
podnikatelské VUT v BrnE konaného dne 2Ř.11.2017 

 

Dne 15.12.2017 byl všem člen]m AS FP zaslán zápis z Tádného zasedání AS FP ze dne 
2Ř.11.2017 se zpracovanými pUipomínkami. Paní pUedsedkynE se dotázala, zda k tomuto 
zápisu jsou další pUipomínky.  



NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Zápis č. 10 z Uádného zasedání Akademického 
senátu Fakulty podnikatelské VUT v BrnE konaného dne 28.11.2017. 

PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 
V 10.35 hod pUišel doc. Brychta. 
V 10.36 hod pUišla Mgr. Musilová. 
 
 

3. Projednání a schválení Pravidel pUíjímacího Uízení na bakaláUské a navazující 
magisterské studijní programy pro akademický rok 201Ř/201ř 

 
Dne 23.11.2017 pUedložil pan dEkan SmErnici pro pUijímací Uízení do bakaláUských a 
magisterských studijních program] pro akademický rok 201Ř/201ř. Termín pro zasílání 
pUipomínek byl do 12.12.2017. Obdržené pUipomínky paní pUedsedkynE pUeposlala všem 
senátor]m a vedení FP. 
Dne 18.12.2017 byla všem senátor]m zaslána verze se zapracovanými pUipomínkami paní 
Mgr. Musilové. Označení dokumentu „SmErnice“ bylo na doporučení paní Mgr. Musilové 
zmEnEno na „Pravidla“. Dále paní pUedsedkynE pUedala slovo panu prodEkanovi KUížovi. 
Pan prodEkan KUíž doplnil informace ze společné sch]zky s paní Mgr. Musilovou a vysvEtlnil 
nEkteré pUipomínky. Dále probEhla diskuse k pUipomínkám paní Mgr. Musilové a pana doc. 
Brychty /pUíloha č. 1, která obsahuje Pravidla pUijímacího Uízení na bakaláUské a navazující 
magisterské studijní programy pro akademický rok 201Ř/201ř a jejich pUipomínky/.  
 
PUedsedkynE požádala členy AS FP o zkrácení pUedkládací lh]ty na 3 týdny.   

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje pUedkládací lh]tu na tUi týdny. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla pUíjímacího Uízení na bakaláUské a 
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2018/2019 v pUeloženém znEní 
po zapracování pUipomínek. 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
V 10.59 hod odešla Bc. Šimončičová. 
 
V 11.02 hod pUišel doc. Zinecker. 
 
 
 



4. Projednání a schválení Pravidel pro pUijímací Uízení a podmínek pro pUijetí 
ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 201Ř/201ř 

 
Dne 23.11.2017 pUedložil pan dEkan SmErnici pro pUijímací Uízení v doktorském studijním 
programu na FakultE podnikatelské Vysokého učení technického v BrnE pro akademický rok 
201Ř/201ř. Termín pro zasílání pUipomínek byl do 12.12.2017. Obdržené pUipomínky paní 
pUedsedkynE pUeposlala všem senátor]m a vedení FP. Dne 1Ř.12.2017 byla všem senátor]m 
zaslána verze se zapracovanými pUipomínkami paní Mgr. Musilové. Dále paní pUedsedkynE 
pUedala slovo paní prodEkance Kocmanové. 
Paní prodEkanka Kocmanová dodala, že na návrh paní Mgr. Musilové došlo k pUejmenování 
dokumentu ze „SmErnice“ na „Pravidla“.  Dále paní prodEkanka seznámila se zmEnami 
v dokumentu a s pUipomínkami od paní Mgr. Musilové, doc. Brychty a Dr. Pavlákové 
Dočekalové /pUíloha č. 2 která obsahuje Pravidla pro pUijímací Uízení a podmínky pro pUijetí 
ke studiu  dEkana pro pUijímací Uízení v doktorském studijním programu na FakultE 
podnikatelské Vysokého učení technického v BrnE pro akademický rok 201Ř/201ř a jejich 
pUipomínky/. 
 
PUedsedkynE požádala členy AS FP o zkrácení pUedkládací lh]ty na 3 týdny.   

 
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje pUedkládací lh]tu na tUi týdny. 

 

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Pravidla pro pUijímací Uízení a podmínky pro 
pUijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2018/2019 
v pUedloženém znEní po zapracování pUipomínek.  

PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 
Paní pUedsedkynE podEkovala za zaslané pUipomínky k Pravidl]m a za účast na dnešním 
zasedání. 
 
 

5. R]zné 
 
PUedsedkynE SK FP Ing. Kruljacová se v rámci tohoto bodu dotázala, zda studenti musí 
pUedkládat notáUsky ovEUenou kopii diplomu, pokud pokračují v magisterském nebo 
doktorském studiu. Pan prodEkan KUíž dodal, že pro magisterská studia toto ovEUení studenti 
dodávat nemusí. Paní prodEkanka Kocmanová sdElila, že pro doktorská studia toto ovEUení 
vyžadují. 
 

Další Uádné zasedání AS FP VUT v BrnE probEhne dne 16.1.201Ř ve 14.30 hod v zasedání 
místnosti dEkana.  



Program: 

1. Úvod 
2. Schválení Zápisu č. 11 z Uádného zasedání Akademického senátu Fakulty 

podnikatelské VUT v BrnE konaného dne 1ř.12.2017 
3. Projednání a schválení návrhu Disciplinární komise FP VUT v BrnE  
4. Informace z KD 
5. Informace z AS VUT 
6. R]zné 

 
 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0 
 

PUedsedkynE AS FP všem podEkovala za účast na dnešním zasedání a popUála všem krásné 
svátky. Dnešní zasedání AS FP bylo ukončeno v 11.1ř  hod. 

 

 

 

Verifikoval:     Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                         Mgr. Helena Musilová 

                          pUedsedkynE AS FP                                              pUedsedkynE KAP      

 

 

 

 

Ing. Anna Kruljacová 

                          pUedseda SK AS FP 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marie Ráčková 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRND 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

 
Datum vydání:  
Účinnost:  
OdpovEdnost: Ing. JiUí KUíž, Ph.D. – prodEkan pro studijní záležitosti 
Závaznost: Fakulta podnikatelská 
Vydává: dEkan FP  
Zrušuje: SmErnici dEkana č. 4/2016 
DoplOuje:  
Počet stran: 10 
Počet pUíloh:   
  
    
 

PRAVIDLA 
 

PTIJÍMACÍHO TÍZENÍ NA BAKALÁTSKÉ A NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 
STUDIJNÍ PROGRAMY PRO AKADEMICKÝ ROK  2018/2019 

 
  

Tato pravidla určují podmínky pUijímacího Uízení do  bakaláUských a navazujících magisterských 
studijních program] pro akademický rok 2018/2019 na FakultE podnikatelské (dále jen FP) Vysokého 
učení technického v BrnE (dále jen VUT). 

 
Článek 1 

Obecné podmínky a informace 

(1) PUijímání uchazeč] ke studiu na FP se v souladu se zákonem č. 111/1řřŘ Sb., o vysokých školách 
(dále jen Zákon), Statutem VUT  a Statutem FP uskutečOuje pUijímacím Uízením. 
 

(2) Informace o pUijímacím Uízení, studijních programech a jejich studijních oborech jsou uchazeč]m 
k dispozici na webové adrese www.vutbr.cz, resp. www.fbm.vutbr.cz. K získání dalších informací o 
pUijímacím Uízení a podmínkách studia na FP mohou uchazeči využít Dne otevUených dveUí, který 
se bude konat ve tUech  termínech  11. 1. 2018, 2. 2. 2018 a 15. 3. 2018 v prostorách FP, Kolejní 
2906/4.  

 
Článek 2 

Zahajované studijní programy 

(1) V akademickém roce 2018/2019 budou otevUeny tyto studijní programy  (s pUíslušnými studijními 
obory): 

a) BakaláUský studijní program B6208 Ekonomika a management, studijní obory: 
Ekonomika a procesní management v prezenční a kombinované formE, 
Ekonomika podniku v prezenční a kombinované formE, 
Účetnictví a danE v prezenční a kombinované formE. 
 

b) BakaláUský studijní program B6209 Systémové inženýrství a informatika, studijní obor     
Manažerská informatika v prezenční a kombinované formE, 

 
c) BakaláUský studijní program B6208 Economics and Management, studijní obor 

Entrepreneurship and Small Business Development, v  prezenční formE.     
Výuka probíhá v anglickém jazyce. 

http://www.vutbr.cz/
http://www.fbm.vutbr.cz/
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d) Navazující magisterský studijní program N6208 Ekonomika a management, studijní 

obory: 
Tízení a ekonomika podniku v prezenční   a   kombinované formE,  
Účetnictví a finanční Uízení podniku v prezenční a kombinované formE. 

 
e) Navazující magisterský studijní program Economics and Management, studijní obor  

European Business and Finance v  prezenční formE za pUedpokladu udElení 
akreditace. Elektronická pUihláška ke studiu bude otevUena bezprostUednE po oznámení 
udElení akreditace. Výuka probíhá v anglickém jazyce. 

 
f) Navazující magisterský studijní program N6209 Systémové inženýrství a informatika, 

studijní  obor Informační management v prezenční formE. 
 

g) Navazující magisterský studijní program Mezinárodní ekonomika a obchod v prezenční 
formE za pUedpokladu udElení akreditace. Elektronická pUihláška ke studiu bude otevUena 
bezprostUednE po oznámení udElení akreditace. 

 
(2) Standardní doba studia v bakaláUských studijních programech je tUi roky, v magisterských 

studijních programech dva roky. 
 
(3) DEkan má právo studijní program, resp. studijní obor neotevUít v pUípadE, že se do studijního 

programu nezapíše dostatečný počet student]. 
 
 

 
Článek 3 

Termíny pUijímacích zkoušek 

(1) Písemné pUijímací zkoušky do bakaláUských studijních program] vyučovaných v českém jazyce 
se konají v termínech 25. a 26. kvEtna 2018. Písemné pUijímací zkoušky do magisterských 
studijních program] se konají dne 22. a 23. června 2018. Ústní pUijímací zkouška do studijního 
oboru Entrepreneurship and Small Business Development se koná 1. června 201Ř. 

(2) DEkan FP nejpozdEji do 31. srpna 201Ř rozhodne o tom, zda vyhlásí další termín konání 
pUijímacích zkoušek, které budou zveUejnEny na úUední desce FP.  

 
Článek 4 

Orientační Nejvyšší počty pUijímaných student] 

(1) Do bakaláUského studijního programu B6208 Ekonomika a management  v prezenční formE bude 
pUijato maximálnE 600 1 150 student], v kombinované formE 50 student] do bakaláUského 
studijního programu B6209 Systémové inženýrství a informatika bude pUijato maximálnE 250 
student]. 

 
(2) Do navazujícího magisterského studijního programu N6208 Ekonomika a management  

v prezenční formE celkem 460 bude pUijato maximálnE 750 student],  do navazujícího 
magisterského studijního programu N6209 Systémové inženýrství a informatika bude pUijato 
maximálnE 150 student]. v kombinované formE 100 60 student], do navazujícího magisterského 
studijního programu European Business and Finance bude pUijato maximálnE 60 student], do 
navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod bude pUijato 
maximálnE 200 student]. 

 
(3) O definitivním počtu pUijímaných student] rozhoduje dEkan. 
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Článek 5 

Podmínky pUijetí ke studiu 

(1)  Podmínkami pUijetí ke studiu do bakaláUských studijních program] jsou: 
(a) Dosažení stUedního vzdElání s maturitní zkouškou. Dokladem je maturitní vysvEdčení. 
(b) Složení pUijímací zkoušky s klasifikací „prospEl“ (čl. 7) spolu s umístEním na takovém místE 

v poUadí uchazeč] podle počtu dosažených bod] u pUijímací zkoušky, které nepUesahuje 
kapacitní možnosti FP nebo splnEní podmínek pro pUijetí prominutím pUijímací zkoušky 
podle čl. 12. 

 
(2) Podmínkami pUijetí do  navazujících magisterských studijních program] jsou: 

(a) Tádné ukončení bakaláUského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo 
pUíbuznE orientovaného studijního programu. Za pUíbuznE orientovaný studijní program se 
považuje program obsahující v dostatečném rozsahu pUedmEty teoretického základu 
ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, 
mikroekonomie, makroekonomie a financí. Dokladem je diplom spolu s dodatkem 
k diplomu nebo s vysvEdčením o vykonání státní závErečné zkoušky. Ve sporných 
pUípadech je nezbytné, aby uchazeč projednal splnEní této podmínky na studijním oddElení 
ještE pUed podáním pUihlášky ke studiu (poplatek za úkony spojené s pUijímacím Uízením je 
v pUípadE vrácení pUihlášky nevratný). Jestliže uchazeč uvedené podmínky nesplOuje, 
nesplnil základní podmínku pro pUijetí.   

(b) Ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce složení pUijímací zkoušky 
s klasifikací „prospEl“ (čl. 7) spolu s umístEním na takovém místE v poUadí uchazeč] podle 
počtu dosažených bod] u pUijímací zkoušky, které nepUesahuje kapacitní možnosti FP 
nebo splnEní podmínek pro pUijetí prominutím pUijímací zkoušky podle čl. 12.  

(c) Ve studijních programech vyučovaných v anglickém jazyce posouzení požadovaných 
doklad] (čl. 10) s klasifikací „prospEl“ spolu s umístEním na takovém místE v poUadí 
uchazeč] podle počtu dosažených bod], které nepUesahuje kapacitní možnosti FP. 
 

(3)   Uchazeč o studium, který splní podmínku (b) odst. (1) resp. podmínku (b) nebo (c) odst. (2) obdrží 
vyrozumEní o splnEní podmínky pro pUijetí ke studiu spolu s termíny zápisu ke studiu.  Po ovEUení 
splnEní podmínky (a) odstavce (1), resp. (2) obdrží uchazeč rozhodnutí o pUijetí ke studiu. 
PUíslušné doklady pUedkládá pUijatý uchazeč u zápisu do studia.  

(4) Cizinci (kromE Slovenska) Uchazeči, kteUí získali pUedchozí vzdElání na zahraniční škole, mohou 
být pUijati ke studiu ve studijním programu v českém jazyce (dle čl. 30 Statutu VUT), splOují-li tyto 
podmínky: 

(a) Bylo jim vydáno osvEdčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti 
zahraničního vysvEdčení v ČR (jako doklad rovnocenný   maturitnímu vysvEdčení) pro 
bakaláUské studijní programy nebo osvEdčení o uznání vysokoškolského vzdElání a 
kvalifikace v ČR (jako doklad rovnocenný diplomu) pro magisterské studijní programy; toto 
osvEdčení pUedloží uchazeč pUi zápisu ke studiu. Dosáhli Zákonem požadované vzdElání, 
které prokáží pUíslušným dokladem dle § 4Ř odst. 4 nebo 5 Zákona. 

(b) VyhovEli podmínkám pUijetí shodným s domácími uchazeči. 
(c) ÚspEšnE složili zkoušku z českého jazyka na nEkteré k tomu akreditované instituci; 

osvEdčení o vykonání zkoušky z českého jazyka pUedloží uchazeč pUi zápisu do studia. 
 

 
Článek  6 

Forma a obsah pUijímacích zkoušek 

(1) PUijímací zkouška na všechny studijní programy je písemná (dále jen pUijímací zkouška), s 
výjimkou uchazeč], kteUí mohou být pUijati ke studiu prominutím pUijímací zkoušky dle čl. 12 a 
s výjimkou uchazeč] o bakaláUský studijní program Economics and management studijní obor 
Entrepreneurship and Small Business Development (čl. ř) a uchazeč] o navazující magisterský 

KomentáU [MMI1]: Slovo „cizinci“ by 
se mohlo vypustit, vzdElání v zahraničí 
získávají i domácí uchazeči a i ti pak musí 
mít osvEdčení atd. Není tUeba rozlišovat 
pUijetí do stud. programu v českém jazyce a 
v anglickém jazyce – pokud vypustíme bod 
c). 

KomentáU [MMI2]: Zákon ani Statut 
VUT (čl. 30) nepožaduje vykonání zkoušky 
z českého jazyka – mohlo by se zrušit. Stále 
vyvolává otázky jaká úroveO zkoušky to má 
být, kde ji mohou složit apod. Zadání testu 
studijních pUedpoklad]  je v češtinE,  
jestliže uchazeč pUijímací zkoušku zvládne, 
je to d]kaz že by mEl česky umEt. Jiná vEc 
je ta, že mnozí neumí, i když test zvládli 
skvEle a pUedloží nEjaké osvEdčení o 
vykonání zkoušky z češtiny. 
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studijní program Economics and Management obor European Business and Finance (čl. 10). 
PUijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních pUedpoklad] a Testu z jazyka 
anglického. Pro bakaláUský studijní program Economics and Management obor Entrepreneurship 
and Small Business Development je Test studijních pUedpoklad] v anglickém jazyce. Oba testy 
jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovEdí, z nichž je právE 
jediná správná. Test studijních pUedpoklad] trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pEti alternativami 
odpovEdí pro bakaláUské studijní programy a čtyUmi alternativami odpovEdí pro   magisterské 
studijní programy. Správná odpovE@ se hodnotí čtyUmi body, žádná odpovE@ žádným bodem a za 
nesprávnou odpovE@ se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bod] je 100. Test 
z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyUmi alternativami odpovEdí. Správná odpovE@ 
se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpovE@ žádným bodem, tj. maximální počet 
dosažitelných bod] je 25. Maximální počet dosažitelných bod] z obou test] je 125. 

(2) Testem studijních pUedpoklad] pro bakaláUské studijní programy se ovEUuje úroveO rozvoje 
schopnosti Uešit úlohy matematicko-logické povahy, znalosti ze základ] informatiky a znalosti 
z oblastí, které souvisejí se zamEUením studijního programu, resp. studijního oboru – zejména 
ekonomie, geografie, hospodáUské, finanční a geopolitické problematiky a všeobecného pUehledu. 

(3) Testem studijních pUedpoklad] pro navazující magisterské studijní programy se  ovEUují znalosti z 
pUedchozího požadovaného bakaláUského studia pUíbuzného zamEUení, které souvisejí s daným 
studijním programem - základ] inženýrské matematiky, informatiky, mikroekonomie, 
makroekonomie, financí, marketingu, managementu, účetnictví, daOové a právní problematiky a 
dále znalosti z oblasti geopolitické, hospodáUské a finanční. 

(4) Testem z anglického jazyka se ovEUují znalosti standardních mluvnických, lexikálních a 
frazeologických struktur potUebných pro porozumEní psanému i mluvenému projevu a pro bEžnou 
komunikaci. U magisterských studijních program] se navíc pUedpokládá znalost základních 
termín] hospodáUského jazyka. 

(5) Na žádost uchazeče m]že dEkan ze závažných zdravotních d]vod] stanovit individuální podmínky 
vlastního pr]bEhu pUijímací zkoušky (netýká se termínu pUijímací zkoušky). 

 
 

Článek 7 

Hodnocení pUijímací zkoušky 

(1)  PUijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupnEm „prospEl“, jestliže uchazeč:  
(a) dosáhl alespoO 30 bod] z testu studijních pUedpoklad] 

                  a současnE 

(b) dosáhl alespoO Ř bod] z testu z anglického jazyka. 
      

  V ostatních pUípadech je pUijímací zkouška hodnocena klasifikačním stupnEm „neprospEl“. 
 

(2)   DEkan m]že výjimečnE splnEní nEkteré z  podmínek uvedených v odst. (1) tohoto článku 
prominout s pUihlédnutím k celkovému bodovému hodnocení pUijímací zkoušky. V takovém 
pUípadE m]že dEkan stanovit minimální bodovou hranici celkového bodového hodnocení podle 
studijních obor]. 

       
 

Článek 8 

Pr]bEh pUijímacího Uízení do studijních program] vyučovaných v českém jazyce a do 

bakaláUského studijního programu Economics and Management oboru Entrepreneurship and 

Small Business Development 

(1) PUijímací Uízení je zahájeno podáním pUihlášky ke studiu splOující náležitosti podle čl. 13. 

KomentáU [MMI3]: Nová koncepce 
pUijímací zkoušky do ESBD – viz článek ř 

KomentáU [MMI4]: Viz pUipomínka 
doc. Brychty – lze vypustit - Ueší Alfons, 
student žádá o úpravu podmínek 
v elektronické pUihlášce. 
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(2) Uchazeč]m (netýká se uchazeč] o studium bakaláUských studijních obor] a uchazeč] o studium 
navazujících magisterských studijních program], kterým byla prominuta pUijímací zkouška podle 
čl. 12) obdrží bEhem mEsíce dubna 2017 dopis, který bude obsahovat: bude nejpozdEji 14 dn] 
pUed termínem konání pUijímací zkoušky odeslána doporučeným dopisem pozvánka s určeným 
termínem a místem konání pUijímací zkoušky, s informací o možnosti jejího konání v dalším 
vypsaném termínu a s organizačními pokyny souvisejícími s jejím pr]bEhem. Informace o 
termínu a místu konání pUijímací zkoušky bude také zveUejnEna v elektronické pUihlášce. 

 potvrzení o UádnE pUijaté pUihlášce ke studiu;  
 informaci o kritériích a podmínkách pro pUijetí a pro uchazeče o studium 

navazujících magisterských studijních program] o podmínkách pUijetí prominutím 
pUijímací zkoušky; 

 pozvánku s určením termínu pUijímací zkoušky s možností jejího konání v dalším 
vypsaném termínu a organizačních pokynech souvisejících s jejím pr]bEhem. 

 
(3)  Jestliže se uchazeč z náhlých vážných d]vod] nem]že zúčastnit pUijímací zkoušky v již určeném 

termínu, m]že požádat dEkana o konání pUijímací zkoušky v dalším vypsaném termínu. Pokud to 
je z časových a technických d]vod] možné a další vypsaný termín existuje, m]že dEkan jeho 
žádosti vyhovEt. 

 
(4)  Uchazeč]m o studium bakaláUských studijních obor], kterým byla prominuta pUijímací zkouška 

podle čl. 12, bude pUíslušné vyrozumEní odesláno do 30. dubna 15. kvEtna 2018. Uchazeč]m o 
studium magisterských studijních obor], kterým byla prominuta pUijímací zkouška podle čl. 12, 
bude pUíslušné vyrozumEní odesláno do 8. června 201Ř. 

 
(5)   DEkan FP m]že stanovit zvláštní pr]bEh pUijímacího Uízení pro uchazeče ze zahraničních vysokých 

škol nebo univerzit v  souladu se znEním pUíslušných dohod o bilaterální spolupráci mezi VUT a 
zahraničními vysokými školami nebo univerzitami. 

 
Článek 9 

Pr]bEh pUijímacího Uízení do bakaláUského  studijního programu Economics and Management 
studijního oboru Entrepreneurship and Small Business Development 

(1) PUijímací Uízení je zahájeno podáním pUihlášky ke studiu splOující náležitosti podle čl. 13. PUílohou 
pUihlášky jsou doklady v anglickém jazyce: 

(a) životopis  
a  

(b) motivační dopis,  

které uchazeč doručí v písemné formE na studijní oddElení FP do 30. dubna 2018. Pokud tak 
uchazeč neučiní, nesplní tím základní podmínku pro pUijetí a pUijímací Uízení se zastavuje. 

(2) PUijímací zkouška je ústní a probíhá v anglickém jazyce pUed zkušební komisí formou týmového 
pohovoru. PUedpokládaná velikost týmu je 3 až 7 uchazeč]. Pohovorem se ovEUuje zejména 
schopnost týmové komunikace, úroveO komunikace v angličtinE, schopnost reagovat na zadaný 
úkol a schopnost aplikovat znalosti související s oborem v okamžité komunikaci. PUedpokládaná 
délka trvání je 45 - 60 minut. 

(3) Uchazeč]m bude nejpozdEji 14 dn] pUed termínem konání pUijímací zkoušky odeslána 
doporučeným dopisem pozvánka s určeným termínem a místem konání pUijímací zkoušky a 
s organizačními pokyny souvisejícími s jejím pr]bEhem. Informace o termínu a místu konání 
pUijímací zkoušky bude také zveUejnEna v elektronické pUihlášce. 

(4) O pUijetí rozhoduje dEkan na návrh zkušební komise (čl. 17). Návrh zkušební komise vychází 
z vyhodnocení motivačního dopisu a ústní zkoušky. Za motivační dopis lze získat nejvýše 25 bod] 
(odst. 1) b)). Za ústní zkoušku (odst. 2) nejvýše   100 bod], pUičemž z úrovnE anglického jazyka 
lze získat nejvýše 25 bod] a ze zbývající části nejvýše 75 bod]. Maximální počet dosažitelných 
bod] je 125. Celkové hodnocení je klasifikováno stupnEm „prospEl“ jestliže uchazeč dosáhl 

KomentáU [MMI5]: Viz pUipomínka 
doc. Brychty – lze zrušit historické 
ustanovení, Ueší statut 
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alespoO 10 bod] z motivačního dopisu (odst. 1 b)) a současnE Ř bod] z úrovnE anglického jazyka 
a současnE alespoO 20 bod] ze zbývající části ústní zkoušky (odst. 2). V ostatních pUípadech je 
celkové hodnocení klasifikováno „neprospEl“. 

(5) Nutnou podmínkou pro pUijetí je Uádné ukončení stUedního vzdElání s maturitní zkouškou ve smyslu 
čl. 5 odst. 1 písmeno a). 

 
 

Článek 10 

Pr]bEh pUijímacího Uízení do navazujícího magisterského  studijního programu Economics and 

Management oboru European Business and Finance  

(1) PUijímací Uízení je zahájeno podáním pUihlášky ke studiu splOující náležitosti podle čl. 13. 

(2) O pUijetí rozhoduje dEkan na návrh pUijímací komise (čl. 17). Návrh pUijímací komise vychází 
z posouzení dále uvedených písemných doklad] v anglickém jazyce pUedložených uchazečem:  

a) životopis; 

b) motivační dopis; 

c) úUednE ovEUené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu 
s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle 
zvážení uchazeče, uchazeči, kteUí získali vysokoškolské vzdElání na zahraniční škole, 
pUedloží doklad dle § 4Ř odst. 5 Zákona;  

d) úUednE ovEUený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka. 

Všechny uvedené doklady musí uchazeč pUedložit do 31. kvEtna 2018. Pokud tak neučiní, nesplnil 
základní podmínku pro pUijetí. 

(3) PUi posuzování písemných doklad] lze získat nejvýše  30 bod] za motivační dopis (odstavec 2 
písmeno b)), 70 bod] za doklady uvedené v odstavci 2 písmeno c) a 25 bod] za úroveO zkoušky 
z anglického jazyka (odstavec 2 písmeno d)). Maximální počet dosažitelných bod] za posouzení 
tEchto doklad] je 125. Posouzení je hodnoceno klasifikačním stupnEm „prospEl“ jestliže uchazeč 
dosáhl alespoO 10 bod] z motivačního dopisu (odstavec 2 písmeno b)) a současnE alespoO 20 
bod] z posouzení doklad] dle odstavce 2 písmeno c) a současnE alespoO Ř bod] z posouzení 
zkoušky z jazyka dle odstavce 2 písmeno d). V ostatních pUípadech je posouzení hodnoceno 
klasifikačním stupnEm „neprospEl“.  

(4) Nutnou podmínkou pro pUijetí je Uádné ukončení bakaláUského nebo magisterského studijního 
programu ve smyslu čl. 5 odstavec 2 písmeno a). 

(5) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiál], které mají význam pro rozhodnutí o jeho 
pUijetí ke studiu dne 27. června 201Ř. 

 

Článek 11 

Kriteria stanovení poUadí uchazeč] rozhodného pro pUijetí ke studiu 

(1) KromE uchazeč], kterých se týká čl. 12, je jediným kritériem, rozhodným pro pUijetí celkový počet 
bod] dosažených u pUijímací zkoušky ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce (čl. 
6) a v bakaláUském studijním programu Economics and Management studijním oboru 
Entrepreneurship and Small Business Development (čl. 9) nebo posouzení písemných doklad] u 
navazujícího magisterského studijního programu Economics and Management oboru European 
Business and Finance (čl. 10). Pro stanovení poUadí uchazeč] pro pUijetí platí následující pravidla: 

(a) Uchazeči, kteUí jsou pUijati na základE dEkanem prominuté pUijímací zkoušky, jsou 
uvedeni v poUadníku na prvních místech.  

(b) PoUadí ostatních uchazeč] je sestupné podle dosaženého celkového počtu bod] u 
pUijímací zkoušky, resp. u navazujícího magisterského studijního programu European 
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Business and Finance podle počtu bod] získaných v rámci posouzení písemných 
doklad].  

(c) PoUadníky se sestavují pro každý studijní obor a formu studia zvláš[. 
 

 
 

Článek 12 

PUijetí prominutím pUijímací zkoušky 

(1) DEkan pUijme prominutím pUijímací zkoušky ke studiu v bakaláUských studijních oborech 
vyučovaných v českém jazyce uchazeče o studium, kteUí absolvovali test Obecných studijních 
pUedpoklad] (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci 
Národních srovnávacích zkoušek (NSZ)  organizovaných společností Scio.cz s.r.o. a dosáhli  
celkový percentil stejný nebo vyšší než 75 v termínech NSZ konaných 9. prosince 2017, 2. února 
2018, 3. bUezna 2018 a 29. bUezna 201Ř. Termíny testování, vzorové testy a podmínky 
pUihlašování jsou zveUejnEny na http://www.scio.cz/nsz . Uchazeč, který se ke zkoušce OSP resp. 
VŠP UádnE pUihlásí, dostane pozvánku na zkoušku cca 10 dní pUed zkouškou e-mailem od 
společnosti Scio. Sv]j výsledek uchazeč FP nepUedává. Dosažené výsledky uchazeč] FP 
pUedává výhradnE společnost Scio.cz, s.r.o. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP resp. 
VŠP v jednom z následujících termín], a to ř. prosince 2017, 2. února 201Ř, 3. bUezna 201Ř a 
2ř. bUezna 201Ř.  Výsledky dosažené v jiných termínech nebudou akceptovány. Každý uchazeč 
však musí společnosti Scio.cz, s.r.o. poskytnout sv]j souhlas k pUedání výsledk] FP (učiní tak v 
rámci pUihlášky na zkoušku OSP resp. VŠP). 

 
(2) DEkan pUijme prominutím pUijímací zkoušky ke studiu v bakaláUském studijním programu 

Systémové inženýrství a informatika studijním oboru Manažerská informatika uchazeče o 
studium, kteUí splOují tyto podmínky: 

(a) absolvovali ve všech ročnících stUedoškolského studia v České nebo Slovenské 
republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyUech ročnících) pUedmEt matematika a 
dosáhli na pololetním vysvEdčení posledního ročníku a závErečných vysvEdčeních 
pUedchozích tUí ročník] klasifikace „výbornE“ nebo „chvalitebnE“  

a současnE 
(b) absolvovali v pr]bEhu stUedoškolského studia v České republice nebo Slovenské 

republice (u víceletých gymnázií v pr]bEhu posledních čtyU ročník]) alespoO jeden 
pUedmEt, v trvání alespoO jednoho školního roku, zamEUený na informatiku a dosáhli na 
závErečném vysvEdčení v tomto (uchazečem vybraném) pUedmEtu klasifikace „výbornE“ 
nebo „chvalitebnE“  

a současnE 
(c) absolvovali ve všech ročnících stUedoškolského studia v České republice nebo 

Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyUech ročnících) pUedmEt 
angličtina a dosáhli na pololetním vysvEdčení posledního ročníku a závErečných 
vysvEdčeních pUedchozích tUí ročník] klasifikace „výbornE“ nebo „chvalitebnE“. 

 
Doklady o klasifikaci potvrzené stUední školou ve shora uvedených pUedmEtech musí uchazeč 
dodat nejpozdEji do 30. dubna 2018 (pUípadnE s poštovním razítkem odeslání 30. dubna 
2018), a to na studijní oddElení FPosobnE nebo doporučeným dopisem na formuláUi, který je 
k dispozici na webových stránkách FP v části Zájemce o studium a v elektronické pUihlášce. 
Uchazeči, kteUí tento doklad nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost pUijetí 
prominutím pUijímací zkoušky. Uchazeči, kteUí splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží 
následnE písemné vyrozumEní o splnEní podmínky pro pUijetí ke studiu (čl. 5 odst. (3)). 

 
 

   (3)   DEkan pUijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v 
českém jazyce prominutím pUijímací zkoušky uchazeče o studium, kteUí jsou absolventy 
bakaláUského studijního programu a získali vysokoškolský diplom na FP v akademickém roce, 

KomentáU [MMI6]: Vypustit na základE 
pUipomínky Mgr. Musilové 

http://www.scio.cz/nsz
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ve kterém se konají pUijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je pr]mErná klasifikace 
studenta ze všech pUedmEt] studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranice pr]mErné 
klasifikace (vážený pr]mEr za celé studium) pro pUijetí prominutím pUijímací zkoušky pro 
akademický rok 2018/2019 je 1,90 včetnE. Doklad o pr]mErné klasifikaci zajistí studijní 
oddElení FP. 

 
(4) DEkan pUijme ke studiu prominutím pUijímací zkoušky uchazeče, kteUí jsou absolventy Program] 
celoživotního vzdElávání v rámci akreditovaných studijních program] vyučovaných na FP, pokud 
splnili současnE následující podmínky (a), (b): 

(a) Byli pUijati do Programu celoživotního vzdElávání na základE vykonání pUijímací zkoušky 
s klasifikací „prospEl“. 

(b) Získali plný počet pUedepsaných kredit] za celé studium v odpovídajícím programu 
Celoživotního vzdElávání do 31. srpna 2017. 

 
 

Článek 13 
PUihláška ke studiu 

 
(1) Uchazeč o bakaláUské studium podává na každý z vybraných studijních obor] a každou formu 

studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou pUihlášku ke studiu. Uchazeč, který se 
pUihlásí současnE na více studijních obor] z bakaláUského studijního programu Ekonomika a 
management, koná jednu pUijímací zkoušku společnou pro všechny studijní obory. Uchazeč, 
který se pUihlásí na nEkteré ze studijních obor] bakaláUského studijního programu Ekonomika 
a management a současnE na studijní obor studijního programu Systémové inženýrství a 
informatika koná dvE r]zné pUijímací zkoušky (tyto se konají v r]zných termínech). 

 
(2) Uchazeč o magisterské studium podává na každý z vybraných studijních obor] a každou 

formu studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou pUihlášku ke studiu. Uchazeč o 
studium studijních obor] magisterského studijního programu Ekonomika a management koná 
pouze jednu pUijímací zkoušku. Uchazeč, který se pUihlásí na nEkterý ze studijních obor] 
magisterského studijního programu Ekonomika a management a současnE na studijní obor 
studijního programu Systémové inženýrství a informatika koná dvE r]zné pUijímací zkoušky 
(tyto se konají v r]zných termínech).  

 
(3) PUihlášky ke studiu do všech studijních program] se podávají nejpozdEji do 30. dubna 2018, a 

to: 
(a) V elektronické podobE pouze prostUednictvím informačního systému VUT  - elektronická 

pUihláška je pUístupná na webových stránkách VUT  (www.vutbr.cz nebo 
www.fbm.vutbr.cz). PUihláška bude zaregistrovaná až po uhrazení poplatku za úkony 
spojené s pUijímacím Uízením ve výši 600 Kč, pUi podání elektronické pUihlášky ze zahraničí 
alternativnE 23 €. Zp]sob úhrady poplatku za úkony spojené s pUijímacím Uízením je 
uveden v instrukcích k elektronické pUihlášce. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu 
poplatek za úkony spojené s pUijímacím Uízením neuhradí, nesplnil základní podmínku pro 
pUijetí. 

             (b) V listinné podobE (formuláU SEVT) - osobnE nebo poštou na adresu    FP:  
Fakulta podnikatelská VUT v BrnE 
Studijní oddElení  
Kolejní 2ř06/4 
612 00 Brno 

Součásti pUihlášky v klasické formE je i originál podacího lístku poštovní poukázky o 
zaplacení poplatku za úkony spojené s pUijímacím Uízením ve výši 650 Kč na účet FP:  
Banka:   ČSOB  Kód banky:   0300 
Číslo účtu:  111044532 Konstantní symbol: 037ř (ostatní služby) 
Variabilní symbol: 1711 

KomentáU [MMI7]: V roce 2017/2018 
již nemáme žádné posluchače CŽV, 
nebudou vstupovat do pUijímacího Uízení. 

KomentáU [MMI8]: BakaláUské obory 
budou otevUeny pouze v prezenční formE, 
pUihlášky do kombinované formy nebude 
možné podávat. 

KomentáU [MMI9]: Poplatky za 
pUihlášku viz Rozhodnutí č. 5/2017 vydané 
rektorem 

http://www.vutbr.cz/
http://www.fbm.vutbr.cz/
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Pokud uchazeč ve stanoveném termínu poplatek za úkony spojené s pUijímacím Uízením 
neuhradí a doklad o platbE nedoloží, nesplnil základní podmínku pro pUijetí. 
 

(4) DEkan m]že prodloužit termín pro podávání pUihlášek ke studiu. 
 
(5) Poplatek za úkony spojené s pUijímacím Uízením je nevratný (dle Statutu VUT v BrnE – PUíloha 

č. 4  Poplatky spojené se studiem článek 1 odst.  3). 
 
(6) Má-li pUihláška formální nedostatky, FP vyzve uchazeče k opravE a doplnEní. Pokud uchazeč 

ve stanoveném termínu nedostatky neodstraní a nedoručí pUihlášku s odstranEnými závadami, 
nesplnil základní podmínku pro pUijetí.  

 
 
 

Článek 14 

Informace o výsledcích pUijímacího Uízení do studijních program] vyučovaných v českém jazyce 

a do bakaláUského studijního programu Economics and Management studijního oboru 

Entrepreneurship and Small Business Development 

(1) O počtu dosažených bod] u pUijímací zkoušky bude uchazeč informován v den konání pUijímací 
zkoušky (po vyhodnocení test] resp. ústní zkoušky podle časového rozpisu pUijímací zkoušky). 

 
(2) Počet dosažených bod] u pUijímací zkoušky bude zveUejnEn ve veUejné části internetových 

stránek, na adrese www.fbm.vutbr.cz,  bezprostUednE po jejich zpracování. SoučasnE budou 
výsledky zveUejnEny na úUední desce FP. 

 
(3) Celkové   poUadí  dle  dosažených  bod]  bude  zveUejnEno  na úUední desce FP nejpozdEji    do 

15. července 2018. 
 
(4) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiál], které mají význam pro  rozhodnutí o jeho 

pUijetí ke studiu v den konání pUijímací zkoušky, kdy se seznámí  s počtem dosažených bod]. Dále 
lze nahlédnout do tEchto materiál] na studijním oddElení FP v termínech:  

(a) 30. kvEtna 2018 uchazeči o bakaláUské studijní programy;  
(b) 27. června 201Ř uchazeči o magisterské studijní programy. 
 
 

Článek 15  

Informace o výsledcích pUijímacího Uízení do studijního programu Economics and Management 

oboru European Business and Management 

(1) Rozhodnutí o pUijetí resp. nepUijetí bude odesláno do 15. července 2018. 

(2) Výsledky pUijímacího Uízení budou zveUejnEny na internetu, na adrese www.fbm.vutbr.cz resp. 

www.vutbr.cz a na úUední desce FP. 

 
 

Článek 16 

Odvolání 

(1) Proti rozhodnutí se uchazeč m]že odvolat ve lh]tE 30 dn] ode dne jeho oznámení, a to 
prostUednictvím dEkana. DEkan m]že sám napadené rozhodnutí zmEnit, pokud tím plnE vyhoví 
odvolání, jinak jej pUedá k rozhodnutí rektorovi.  

KomentáU [MMI10]: Zrušit na základE 
pUipomínek Mgr. Musilové 

http://www.fbm.vutbr.cz/
http://www.fbm.vutbr.cz/
http://www.vutbr.cz/
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Článek 17 

Organizace pUijímacího Uízení 

(1) Za organizaci pUijímacího Uízení je odpovEdný dEkanem povEUený pUedseda pUijímací komise, 
kterého dEkan jmenuje nejpozdEji do 31. prosince 2017. K zabezpečení pr]bEhu a zpracování 
výsledk] pUijímacího Uízení v souladu s tEmito pravidly jmenuje dEkan FP nejpozdEji do 30. dubna 
2018 pUijímací komisi a pUedsedy zkušebních komisí.  

 
(2) K zabezpečení pr]bEhu pUijímacích zkoušek je povinen pUedseda pUijímací komise vypracovat 

návrh pokyn], které po schválení dEkanem stanovují povinnosti a pravomoci a jsou závazné pro 
činnost zkušebních komisí. Pokyny rovnEž obsahují složení zkušebních komisí. Zkušební komise 
jsou dvoučlenné, složené z pUedsedy a jednoho člena. Pokyny musejí být vydány do 30. dubna 
2018. Za plnEní konkrétních úkol] spojených s realizací pUijímacího Uízení je zodpovEdný vedoucí 
studijního oddElení. Za počítačové zpracování výsledk] pUijímacích zkoušek, technickou podporu a 
pUenos dat do univerzitního informačního systému je zodpovEdný vedoucí Útvaru informačních 
systém]. 

 
 
 

Článek 18 

ZávErečná ustanovení 
 

(1)  ÚspEšným absolvent]m programu celoživotního vzdElávání, kteUí byli pUijati ke studiu, dEkan 
FP uzná pUi zápisu ke studiu všechny kredity, které získali v programu celoživotního vzdElávání 
(CŽV) v rámci akreditovaných studijních program] vyučovaných FP až do výše 60 % kredit] 
potUebných k Uádnému ukončení studia. Uznání provede na základE doklad] o absolvování 
CŽV, a to OsvEdčení a ProspEchové karty absolventa.  

 
(1) V pUípadE, že se nenaplní kapacity studijních program], m]že dEkan fakulty vyhlásit druhé kolo 

pUijímacího Uízení. Pokyny budou v tomto pUípadE zveUejnEny na úUední desce a webových 
stránkách FP.  

 
(2) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem data vydání. 
 
 
 
V BrnE dne:  x. x. 2017                                                                 doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 

            dEkan FP VUT v BrnE 
 
 
 
Schváleno AS FP dne:  x. x. 2017                                                          Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. 
                                                                pUedsedkynE AS FP VUT v BrnE 

KomentáU [MMI11]: viz zákon a  SZT 
VUT. Není nutné opakovat ve smErnici, 
posluchače v CŽV již nemáme. 
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SmErnice Pravidla pro pUijímací Uízení a podmínky pro pUijetí ke studiu  
dEkana č.   /2017 

pro pUijímací Uízení v doktorském studijním programu na FakultE podnikatelské 
Vysokého učení technického v BrnE pro akademický rok 2018/2019 

 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

  

PUijímání uchazeč] o doktorské studium na FakultE podnikatelské Vysokého učení 
technického v BrnE (dále FP) se Uídí zákonem č. 111/1řřŘ Sb. o vysokých školách 
v novelizovaném znEní (dále jen zákon), Statutem VUT, Statutem FP a touto SmErnicí tEmito 
Pravidly.  
 
(1) Na FP se doktorské studium uskutečOuje podle platné akreditace ve studijním programu 

Tízení a ekonomika podniku, a to v českém a anglickém jazyce. Na FP se ke studiu 
v doktorském studijním programu pUijímají uchazeči se státním občanstvím České 
republiky (uchazeči) nebo cizinci.  

 
(2) Za studium v cizím jazyce se v souladu s § 58 odst. 4 zákona platí poplatek. Výše 

poplatku je stanovena rozhodnutím dEkana „Poplatky za studium v cizím jazyce na FP 
VUT v BrnE“ platným a účinným pro pUíslušný akademický rok.  

 
(3) Studium v doktorském studijním programu (dále DSP) lze absolvovat formou prezenční 

nebo kombinovanou. Standardní doba studia je stanovena rozhodnutím o akreditaci 
doktorského studijního programu.  

 
(4) Vzhledem k organizaci studia a ke kapacitním možnostem školitel] je možno do DSP 

pUijímat maximálnE 30 uchazeč] ročnE. pro studium v českém jazyce.  
 

(5) Podmínkou pUijetí ke studiu v doktorském studijním programu DSP uchazeč] je: 
a) dosažení vysokoškolského vzdElání v magisterském studijním programu, 
b) pUedložení odborné eseje na pUedpokládané téma disertační práce, 
c) souhlas pUedpokládaného školitele, 

Naformátováno: zvýraznEné

Naformátováno: pUeškrtnuté

Naformátováno: pUeškrtnuté

Naformátováno: zvýraznEné

Naformátováno: zvýraznEné

Naformátováno: pUeškrtnuté

Naformátováno: pUeškrtnuté
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d) úspEšné složení pUijímací zkoušky, 
e) znalost anglického nebo nEmeckého jazyka minimálnE na úrovni B2. 

 
(6) Podmínkou pUijetí ke studiu v doktorském studijním programu DSP cizinc]: 

a) Cizinci (mimo Slovenskou republiku) jsou pUijati do studia a studují v akreditovaném 
studijním programu v českém jazyce, pokud:  
- vyhovEli podmínkám stanoveným pro pUijetí ke studiu shodných s  uchazeči,  
- jim bylo uznáno (nostrifikováno) dosažené vzdElání (§ Řř a § ř0 zákona),  
- úspEšnE složili zkoušku z českého jazyka na UJOP UK v Praze (Univerzita 

Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné pUípravy) nebo na nEkteré k tomu 
akreditované jazykové škole nebo pUi maturitE v ČR nebo na nEkteré katedUe 
jazyk] VUT v BrnE, vyučující český jazyk.  

b) Cizinci jsou pUijati do studia a studují v akreditovaném studijním programu v cizím 
jazyce podle § 5Ř odst. 4 zákona, pokud:  

- vyhovEli podmínkám stanoveným pro pUijetí ke studiu shodných s  uchazeči, 
- jim bylo uznáno (nostrifikováno) dosažené vzdElání za vzdElání vyžadované 

zákonem k pUijetí do daného typu studijního programu (§ Řř a § ř0). 
 

(7) Dojde-li k situaci, že termín pUijímací zkoušky pUedchází v daném akademickém roce 
státní závErečné zkoušce, rozhodnutí o pUijetí ke studiu nabývá platnost až po pUedložení 
originálu listin a dodání kopie listin prokazujících vysokoškolské vzdElání, tzn. 
Diplomu a Dodatku k diplomu, na OddElení pro tv]rčí činnost a doktorské studium FP. 
Tyto dokumenty musí být doručeny nejpozdEji v den zápisu do DSP. 

 
 

Článek 2 
PUihláška ke studiu 

 
(1)   PUihláška ke studiu se podává elektronicky prostUednictvím Informačního systému 

VUT do 27. dubna 2018. FormuláU pUihlášky je pUístupný na 
https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska  
Ostatní pUílohy (čl. 2, odst. 3) je nutno doručit (poštou nebo osobnE) taktéž do 
27. dubna 2018, pokud není uvedeno jinak, na adresu: Ing. Simona Reková, OddElení 
pro tv]rčí činnost a doktorské studium FP VUT v BrnE, Kolejní 4, 612 00 Brno. Má-li 
pUihláška formální nedostatky, bude uchazeč vyzván k opravE a doplnEní. Pokud 
uchazeč ve stanovené lh]tE nedoručí pUihlášku s odstranEnými vadami na OddElení pro 
tv]rčí činnost a doktorské studium FP, nesplnil základní podmínku pro pUijetí.  

 
Poplatek za úkony spojené s pUijímacím Uízením činí:  
• 600 Kč pUi podání elektronické pUihlášky a její platbE na území České republiky na  
  účet VUT číslo 27-7495740247/0100,  
• 23 € pUi podání elektronické pUihlášky a její platbE na území Slovenské republiky 
  na účet VUT číslo 256ř5603/7500, Československá obchodná banka, a. s.,  
 u ostatních stát] na účet VUT číslo 256ř5603/7500, Československá obchodná banka,  
 a.s., IBAN: SK 45 7500 0000 0000 256ř 5603, SWIFT (BIC) CEKOSKBX, název  
 účtu: Vysoké učení technické v BrnE.  

  
PUi úhradE elektronické pUihlášky je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a 
specifický symbol podle pokyn] elektronické pUihlášky. 
 

Naformátováno: pUeškrtnuté

Naformátováno: pUeškrtnuté

Naformátováno: zvýraznEné

Naformátováno: Písmo: není Tučné,
není Kurzíva, zvýraznEné

https://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska
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Pokud uchazeč tento poplatek neuhradí do 1. kvEtna 27. dubna 2018, nesplnil základní 
podmínku pro pUijetí. Úhradou se rozumí pUipsání poplatku na nEkterý ze shora 
uvedených účt]. Poplatek je nevratný.  
 

(2) Navržená témata možných disertačních prací včetnE jmen školitel] jsou zveUejnEna na 
http://www.fbm.vutbr.cz a na úUední desce FP VUT v BrnE, Kolejní 4, Brno, 
3. poschodí nejpozdEji čtyUi mEsíce pUed konáním pUijímací zkoušky. Uchazeč o 
studium v DSP m]že kontaktovat pUedpokládaného školitele, aby se obeznámil se 
zamEUením studia a podstatou tématu disertační práce.  

 
(3) Součástí pUihlášky jsou následující pUílohy:  

a) odborný životopis uchazeče, 
b) fotografie (u uchazeč] z jiné vysoké školy než z VUT v BrnE), 
c) doklad o zaplacení administrativního poplatku,  
d) kopie doklad] o dosaženém vysokoškolském vzdElání (Diplom a Dodatek 

k diplomu), popU. doklady o dosavadní praxi. Originály doklad] pUedloží uchazeč 
pUi zápisu do studia DSP,  

e) v pUípadE, že uchazeč studoval v zahraničí (mimo Slovenskou republiku), je doklad o 
zákonem požadovaném dosaženém vzdElání doplnEn osvEdčením o uznání zahraničního 
vzdElání, 

f) odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce 
na téma pUedpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v pUípadE studijního oboru 
DSP v českém jazyce, 

f)  
a)g) odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran  na téma 

pUedpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v pUípadE studijního oboru DSP 
v anglickém jazyce, 

b)h) veškerá doporučující osvEdčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyk] 
apod.), 

c)i) potvrzení o dosažených studijních výsledcích v pUedchozím magisterském studiu a 
pUehled dosavadních odborných a vEdeckých činností.  

 
(4) Odbornou esejí se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce. Autor odborné eseje 

posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí současného stavu 
poznání, specifikace cíl] budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod 
Uešení. Nedílnou součástí odborné eseje je rovnEž podrobný seznam tuzemské a svEtové 
literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování. Literární zdroje budou citovány dle 
aktuální normy ISO 6ř0. 
 
 

Článek 3 
PUijímací zkouška 

 
(1) Termín pUijímací zkoušky je stanoven na 1. června 2018.  

 
(2) Uchazeči jsou povinni se dostavit k pUijímací zkoušce v hodinu a den, který jim byl 

písemnE stanoven pozvánkou odeslanou nejpozdEji 14 dní pUed termínem pUijímací 
zkoušky. Náhradní termín pUijímací zkoušky se nevypisuje. 

 

KomentáU [BKI1]: Neuhradí ve smyslu 
odchozí platby nebo ve smyslu obdržení na 
účet VUT? ...  

Naformátováno: pUeškrtnuté
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(3) DEkan FP m]že vyhlásit další kolo pUijímacího Uízení v pUípadE, že nebudou naplnEny 
kapacitní možnosti FP. Termín pro podání pUihlášky a konání pUijímací zkoušky 
v dalším kole pUijímacího Uízení bude stanoven rozhodnutím dEkana FP nejpozdEji do 
31. Uíjna 2018. 

 
 

 
Článek 4 

Pr]bEh pUijímací zkoušky 
 

(1) PUijímací zkouška probíhá ústnE formou odborné rozpravy s uchazeči pUed zkušební 
komisí jmenovanou dEkanem FP, a to v českém nebo anglickém jazyce dle jazyka 
uskutečOovaného studijního programu, do nEhož se uchazeč hlásí a obhajoby 
pUedložené odborné eseje. Východiskem odborné rozpravy je posudek budoucího 
školitele ke zpracované odborné eseji. Součástí posudku budoucího školitele je i jeho 
vyjádUení k doktorandovi. 
 

(2) PUijímací komisi jmenuje dEkan FP. Počet zkušebních komisí stanoví prodEkan FP pro 
tv]rčí činnost a doktorské studium podle počtu pUihlášených uchazeč] a s ohledem na 
odborná zamEUení témat disertačních prací. Pr]bEh odborné rozpravy Uídí pUedseda 
zkušební komise nebo jím povEUený člen komise. PUedsedou zkušební komise je 
akademický pracovník FP VUT v BrnE. Zkušební komise pro pUijímací zkoušky ke 
studiu v DSP na FP VUT v BrnE jsou složeny z pUedsedy a dvou člen] komise. 
PUedsedou (členem) zkušební komise jsou školitelé, k jejichž témat]m disertační práce 
se uchazeči pUihlásili. Na jedno téma disertační práce m]že být pUijat pouze jeden 
uchazeč. 

 
(3) PUijímací zkouška se skládá z následujících částí: 

a) odborné rozpravy a obhajoby zpracované odborné eseje s uchazečem ke zvolenému 
tématu disertační práce, s požadovanou hloubkou vEdomostí úmErnou požadavk]m 
pUi státní závErečné zkoušce (dále SZZ) magisterského studia. V odborné rozpravE 
uchazeč prokazuje svoji odbornou pUipravenost k doktorskému studiu a schopnost 
práce na zvoleném tématu disertační práce, hloubku svého zájmu o konkrétní 
odbornou problematiku a prezentuje svoje dosavadní odborné aktivity. U odborné 
rozpravy a obhajoby zpracované odborné eseje je členem komise pUítomen školitel 
pro dané téma disertační práce, který se k odborné rozpravE a obhajobE eseje 
daného uchazeče vyjadUuje, 

b) dosažených studijních výsledk] v pUedchozím magisterském studiu a zhodnocení 
dosavadních odborných a vEdeckých činností. 

 
(4) Celkové hodnocení vychází z hodnocení jednotlivých částí pUijímací zkoušky dle čl. 4 

odst. 3. Jednotlivé části jsou hodnoceny následovnE: 
0 až 15 bod] za odbornou esej hodnocenou budoucím školitelem, 
0 až 5 bod]       za odbornou rozpravu k tématu disertační práce s obhajobu zpracované    
                          odborné eseje,  
 
0 až 5 bod] za dosažené studijní výsledky v pUedchozím magisterském studiu, 

                                  s hodnocením: 1,0 až 1,59 = 5 bod];  1,6 až 1,Ř = 3 body, 

Naformátováno: zvýraznEné
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0 až 5 bod]       za dosavadní odbornou a vEdeckou činnost maximálnE 0 až 5 bod].   
                          Hodnocena je publikační činnost a další odborné aktivity prokázané  
                          certifikátem. 
 

PUijímací zkoušku úspEšnE vykoná ten uchazeč, který pUi jejím hodnocení získá celkovE 
alespoO 15 bod] z 30 možných, pUičemž výsledek jeho bodového hodnocení za odbornou esej a 
bodového hodnocení odborné rozpravy k tématue zvolenému tématu studia disertační práce a , 
zpracování a obhajoby odborné eseje byl hodnocen nejménE 10 body.  
Pokud uchazeč pUijímací zkoušku úspEšnE vykonal a k vypsanému tématu doktorského studia se 
pUihlásil jako jediný, bude navržen na pUijetí ke studiu. 
Pokud o nEkteré téma disertační práce doktorského studia projevilo zájem více uchazeč], kteUí 
pUijímací zkoušku úspEšnE vykonali, bude navržen k pUijetí uchazeč s nejvyšším počtem 
získaných bod]. PUi rovnosti celkového počtu bod] rozhoduje počet bod] dosažených postupnE 
v jednotlivých částech pUijímací zkoušky v poUadí: 

- odborná rozprava k tématu doktorského studia a obhajoba zpracované odborné eseje 

- zhodnocení dosavadních odborných a vEdeckých činností a dosažených studijních 
výsledk] v pUedchozím magisterském studiu. 

V pUípadE rovnosti i v obou tEchto částech rozhoduje pUedseda zkušební komise. 
 
Pokud uchazeč pUijímací zkoušku nevykonal nebo se nedostavil k pUijímací zkoušce, bude 
navrženo jeho nepUijetí do studia. 
 
 

Článek 5 
Rozhodnutí o pUijetí 

 
(1) O pUijetí či nepUijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu na základE 

doporučení zkušební komise, formulovaného v protokolu o pr]bEhu pUijímací zkoušky a 
na návrh Oborové rady FP rozhodne dEkan FP takto:  
 

a) Uchazeč]m, kteUí splnili podmínky pro pUijetí, bude rozhodnutí o pUijetí ke 
studiu v DSP odesláno písemnE do vlastních rukou do 30 dn] ode dne konání 
pUijímací zkoušky. 

 
b) Ve stejném termínu bude odesláno písemné rozhodnutí o nepUijetí ke studiu 

všem uchazeč]m, kteUí neuspEli u pUijímací zkoušky nebo nemohou být pUijati z 
kapacitních d]vod] (neumístili se na prvním místE v poUadí k vypsanému tématu 
doktorského studiadisertační práce). 

 
c) Uchazeč]m dle čl. 1 odst. 5 a 6, pokud nesplnili do 27. 4. 2018 podmínku 

dosažení vysokoškolského vzdElání v magisterském studijním programu, resp. 
pokud neodevzdají osvEdčení o uznání vzdElání, bude odesláno rozhodnutí o 
pUijetí ke studiu v DSP do 10 dn] po doložení dokladu o vykonání SZZ, který 
jsou povinni doložit neprodlenE po vykonání SZZ. Do té doby jim bude 
zobrazeno v informačním systému VUT zobrazeno rozhodnutí dEkana FP 
„nepUijat dokud nesplní formální požadavky“ (kód 24). Pokud uchazeč ve 
stanoveném termínu nedoloží na OddElení pro tv]rčí činnost a doktorské 
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studium FP doklad o vykonání SZZ, bude mu zasláno písemné rozhodnutí o 
nepUijetí ke studiu. Po ovEUení splnEní podmínek obdrží uchazeč rozhodnutí o 
pUijetí ke studiu. Tyto pUílohy musí uchazeč pUedložit nejpozdEji do 10 dn] od 
vykonání SZZ. 

 
d) Pokud uchazeč nepUevezme jemu zaslané rozhodnutí o pUijetí či nepUijetí, 

považuje se poslední den úložní doby za den doručení. 
 

(2) DEkan FP m]že, dle Statutu VUT čl. 30, na základE žádosti a pokud vyhovEli podmínkám 
stanoveným pro pUijetí ke studiu dle čl. 1 odst. 6, pUijmout k prezenční formE doktorského 
studia prominutím pUijímací zkoušky uchazeče o studium, kteUí se z objektivních d]vod] 
nemohou pUijímací zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit a lze na základE dosažených 
odborných a vEdeckých činností a studijních výsledk] v pUedchozím magisterském studiu 
pUedpokládat, že mají pUedpoklady pro úspEšné studium v doktorském studijním 
programu.  

 
(3) Na základE § 50 odst. 5 zákona má uchazeč právo nahlédnout do všech svých materiál], 

které mají význam pro rozhodnutí o jeho pUijetí ke studiu. Tuto možnost mohou uchazeči 
využít dne 16. června 2018 12. července 201Ř od 10.00 do 11.00 hodin na OddElení pro 
tv]rčí činnost a doktorské studium FP. 

 
 

Tato smErnice nabývá Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení akademickým 
senátem FP. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.                                doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
pUedsedkynE AS FP VUT v BrnE           dEkan FP VUT v BrnE 
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