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Zápis ze zasedání přijímací komise pro akademický rok 

2012/2013 pro magisterské navazující studium  

Datum a místo konání: 29. 6. 2012 v 10.00 hod., velká zasedací místnost ESF MU 

 
Přítomni: 

M. Kvizda, P. Pirožek,  A. Slaný, J. Špalek, P. Valouch, M. Viturka 
 

Omluven: 

L. Blažek 
 

Hosté: 
I. Malý, T. Navrátil 

 
 

Přijímací komise se sešla k posouzení výsledků přijímacího řízení do magisterských 
navazujících studijních programů a pro bakalářský studijní obor: Hospodářská politika + 

Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost pro akademický rok 2012/2013 

a doporučila děkanovi ESF MU následující závěry: 
 

1. Prezenční navazující magisterské studium 
 

a) stanovit jediné kriterium pro přijetí a tím je součet všech bodů dosažených v jednotlivých  
předmětech přijímacího řízení, pro obor Administration publique také minimálně 20 bodů ze 

zkoušky z jazyka; 
b) stanovit pro úspěšné složení přijímací zkoušky minimálně 30 bodů; 

c) aby na jednotlivé obory byl přijat tento počet uchazečů s těmito minimálními počty bodů: 

 

Obor Počet uchazečů navržených 

k přijetí 

Minimální počet 

bodů 

Ekonomie 16 35 

Hospodářská politika 60 32 

Veřejná ekonomika 77 30 

Regionální rozvoj a správa 99 30 

Finance 153 39 

Administration publique 29 60 

Podniková ekonomika a management 158 43 

Matematické a statistické metody v 

ekonomii 

15 32 

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 64 32 

 

Do prezenčního navazujícího magisterského studia bude celkem přijato 671 uchazečů,  

z toho 343 uchazečů bude přijato bez přijímací zkoušky (Ekonomie – 7, Hospodářská politika – 
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40, Veřejná ekonomika – 53, Regionální rozvoj a správa – 43, Finance – 96, Podniková 
ekonomika a management – 97, Hospodářská politika a mezinárodní vztahy – 7).  

2. Kombinované navazující magisterské studium 

 
a) stanovit jediné kritérium pro přijetí a tím je součet všech bodů dosažených v jednotlivých  

předmětech přijímacího řízení; 
b) stanovit pro úspěšné složení přijímací zkoušky minimálně 30 bodů; 

c) aby na jednotlivé obory byl přijat tento počet uchazečů s těmito minimálními počty bodů: 
 

 

Obor Počet uchazečů navržených 
k přijetí 

Minimální počet 
bodů  

Finance 77 39 

Regionální rozvoj a správa 62 30 

Veřejná ekonomika a správa 

směr: Veřejná ekonomika 
směr: Veřejná správa 

 

56 
23 

 

 

31 
34 

Podniková ekonomika 
a management 

 
134 

 
43 

 

Do kombinovaného navazujícího magisterského studia bude celkem přijato 352 uchazečů,  
z toho 200 uchazečů bude přijato bez přijímací zkoušky (Finance – 34, Regionální rozvoj a 

správa – 28, Veřejná ekonomika – 30, Veřejná správa – 10,  Podniková ekonomika a 
management – 98).  

3. Bakalářské prezenční studium 

 

S těmito závěry souhlasili všichni přítomní členové přijímací komise. 

 

            Martin Kvizda, v.r.  

           proděkan pro studium, 
         předseda přijímací komise 

 

Obor Počet uchazečů navržených 

k přijetí 

Minimální počet 

bodů 

Hospodářská politika + Francouzský jazyk 
pro hospodářskou  

a administrativní činnost 

 
27 

 
124 


