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Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy 
univerzity do navazujících magisterských studijních programů pro akademický 
rok 2023/2024 s výukou v českém jazyce s nástupem od semestru Podzim 2023 

 
Článek 1 

Základní podmínky pro přijetí ke studiu a zápis do studia 

1/ Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský 
studijní program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu nejméně  
na bakalářském stupni.  

2/ Při absolvování předchozího vzdělání v zahraničí, doložení ověření tohoto vzdělání, a to nostrifikací 
nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření musí být 
provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.  

3/ Uchazeči ze zahraničí hlásící se ke studiu v českých studijních programech, kteří dokládají předchozí 
vzdělání absolvované v zahraničí, a to nostrifikací nebo dle § 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách v platném znění, jsou povinni doložit znalost českého jazyka jedním z následujících 
dokladů: 

• certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 dle ALTE  
• doklad o účasti v probíhajícím kurzu z českého jazyka na úrovni B2 

Doklad o znalosti českého jazyka jsou uchazeči povinni vložit do e-přihlášky do termínu stanoveného 
fakultou v návrhu na přijetí. Uchazeči ze Slovenska zkoušku z českého jazyka nedokládají. 
Zahraničním uchazečům, kteří doklad do termínu stanoveného fakultou nedoloží nebude umožněn 
zápis ke studiu a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

 
Článek 2 

Přijímací zkouška  
 

1/ Ekonomicko-správní fakulta MU (dále ESF MU) dle ustanovení §§ 49 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách v platném znění stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací 
zkoušky.  

2/ Přijímací zkouška bude konána formou písemného testu ve dnech 7. – 8. 6. 2023.  
 
3/ Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů; o přijetí uchazeče rozhodne děkan ESF MU  
na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací 
zkoušky. 

 
 
 
 
 
 



2/6  

Článek 3 
Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a 

kombinované formě 
 

1/ Uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (správných odpovědí u jedné otázky může být 
několik - dle zvoleného programu; pokud je jakákoliv odpověď chybná, potom je za otázku 0 bodů; 
pokud jsou všechny odpovědi v otázce správně zodpovězeny, potom je za otázku 1 bod).  
Maximální počet bodů je 60, doba trvání testu 60 minut. Předmětem testu je ověření znalostí 
z ekonomie a z odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF MU. 
Matematicko-statistické metody – maximální počet bodů 60, doba trvání testu 90 minut. Předmětem 
testu je ověření znalostí z ekonomie a z odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF 
MU. 
Ekonomie a Hospodářská politika - maximální počet bodů 40, doba trvání testu 40 minut. Předmětem 
testu je ověření znalostí z ekonomie.  
Podniková ekonomika a management - předmětem testu je ověření znalostí z oblasti podnikové 
ekonomiky (obsah předmětů Ekonomika organizací a Podniková ekonomika), managementu (obsah 
předmětu Management), mikroekonomie (obsah předmětu Mikroekonomie 1) a statistiky (obsah 
předmětů Statistika 1 a Statistika 2). Uchazeči vybírají jednu správnou odpověď z několika variant. Za 
správnou odpověď získávají 1 bod, za chybnou odpověď ztrácí 0,25 a pokud neodpoví, je otázka 
hodnocena 0 body. Test je tvořen 50 otázkami, z čehož je 40 otázek v češtině a 10 v angličtině. Doba 
trvání testu je 70 minut. 
 
2/ Celkové pořadí uchazečů bude dáno počtem dosažených bodů. Uchazečům, kteří budou přijati a 
nebudou absolventy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a neprokážou, že během 
předchozího studia úspěšně vykonali zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu Jazyk I, 
mohou být předepsány rozdílové zkoušky v rozsahu předmětu Jazyk 1. 
 

Článek 4 
Prominutí přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a 

kombinované formě 

1/ Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky: 

a) podají si přihlášku na adekvátní navazující program (program stejnojmenný nebo přímo 
stanovený v níže uvedené tabulce); 

b) úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 
2022/2023. 

c) jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro 
určení studijního průměru je den 30. 4. 2023 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu v níže 
uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU). 
V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše 
uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč 
zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr 
pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2022. 

d) v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.  
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Adekvátní programy navazujícího magisterského studia navazující na bakalářské studium: 

Navazující magisterské studium na ESF 
MU 

Bakalářské studium na ESF nebo v rámci 
sdruženého studia na partnerské fakultě (mateřsky 
na ESF nebo mateřsky na partnerské fakultě) 

Ekonomie Ekonomie 
  Hospodářská politika 
  Ekonomie + Matematika (PřF) 
  Ekonomie (s FF, FSS) 
  Hospodářská politika (s FF, FSS) 
  Veřejná ekonomika a správa (s PedF, FF, FSS) 

 
 

Finance Finance 
  Finance a právo 
  

 

Finance a právo Finance a právo 
  
Hospodářská politika  Hospodářská politika 
  Ekonomie 
  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 
  Regionální rozvoj a cestovní ruch 
  Veřejná ekonomika a správa 
  Ekonomie + Matematika (PřF) 
  Ekonomie (s FF, FSS) 

  
Hospodářská politika (ESF) + Francouzský jazyk pro 
hospodářskou a administrativní činnost (PedF) 

  Hospodářská politika (s FF, FSS)  
  Veřejná ekonomika a správa (s PedF, FF, FSS) 

  
Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský 
jazyk pro hospodářskou činnost (PedF) 

  
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy Ekonomie 
  Hospodářská politika 
  Ekonomie (s FF, FSS) 
  Hospodářská politika (s FF, FSS) 

  
Matematicko-statistické metody v ekonomii Ekonomie - Blok B Matematika/statistika vyučovaný ve 

spolupráci s PřF a FI MU 
 
   
Regionální rozvoj Regionální rozvoj a cestovní ruch 
  Ekonomie 
  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 
  Hospodářská politika 
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  Finance 
  Finance a právo 
  Podniková ekonomika a management 
  Veřejná ekonomika a správa 
  Ekonomie (s FF, FSS) 

  
Hospodářská politika (ESF) + Francouzský jazyk pro 
hospodářskou a administrativní činnost (PedF) 

  Hospodářská politika (s FF, FSS) 

  
Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský 
jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) 

  Veřejná ekonomika a správa (s PedF, FF, FSS)  

  
Veřejná ekonomika a správa Veřejná ekonomika a správa 
  Ekonomie 
  Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací 
  Hospodářská politika 
 Finance 
  Finance a právo 
 Podniková ekonomika a management 
 Podniková informatika 
  Regionální rozvoj a cestovní ruch 
  Ekonomie + Matematika (PřF)  
  Ekonomie (s FF, FSS) 
  Hospodářská politika (s FF, FSS)  

  
Hospodářská politika (ESF) + Francouzský jazyk pro 
hospodářskou a administrativní činnost (PedF) 

  Veřejná ekonomika a správa (s PedF, FF, FSS)  

  
Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský 
jazyk pro hospodářskou činnost (PedF) 

 
Podniková ekonomika a management Podniková ekonomika a management 
  Podniková informatika 

 
 

Článek 5 
Přijímací zkouška do magisterského navazujícího studia programu Veřejná správa –

 Administration Publique 
 

1/ Přijímací zkouška se skládá z předmětů ekonomie a veřejné finance, francouzský jazyk a z předmětu 
všeobecný rozhled. Celkové pořadí uchazečů bude dáno bodovým ohodnocením, které se stanoví jako 
součet bodů ze všech předmětů přijímací zkoušky. 

 



5/6  

a) Zkouška z předmětu ekonomie a veřejné finance: 
Písemný test, uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (vždy je právě jedna správná 
odpověď; za správně zodpovězenou otázku získá uchazeč 1 bod, za chybně zodpovězenou otázku  
0 bodů). Maximální počet bodů je 40; doba trvání testu 45 minut. Předmětem testu bude ověření 
znalostí ekonomických pojmů a vztahů s akcentem na problematiku veřejné ekonomie. Vyžadují  
se též znalosti teorie veřejných financí, stejně jako orientace v praktických problémech veřejných 
financí ČR a EU. 

b) Zkouška z předmětu všeobecný rozhled: 
Písemný test, uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant. Maximální počet bodů 40; doba 
trvání testu je 45 minut. Správných odpovědí u jedné otázky může být 0 až 4 ze čtyř testem 
nabízených. Pokud je jakákoliv odpověď chybná, potom je za otázku 0 bodů. Pokud jsou všechny 
odpovědi v otázce správně zodpovězeny, potom je za otázku 1 bod. Test zahrnuje otázky prověřující 
základní znalosti z práva a právních věd, problematiky EU, obecných dějin, geografie. Testem jsou také 
ověřovány základní znalosti o Francii. 

c) Zkouška z předmětu francouzský jazyk: 
Písemný test a ústní pohovor. Písemná i ústní část zkoušky proběhne v jeden den. Doba trvání 
písemné části je 90 minut, maximální počet bodů 40. Písemná zkouška má tyto části: poslech, 
porozumění textu a krátký esej na aktuální téma. Ústní pohovor proběhne před zkušební komisí s cílem 
zjistit, zda uchazeč umí reagovat ihned na mluvený jazyk a zda je schopen vlastního uceleného 
projevu. Maximální počet dosažených bodů bude 10. Uchazeč musí získat z písemné i ústní části 
celkem alespoň 25 bodů; dosáhne-li méně než 25 bodů, bude hodnocen jako neúspěšný v přijímacím 
řízení. 

2/ Bez absolvování testů z předmětu ekonomie a veřejné finance a z předmětu všeobecný přehled 
budou k přijímací zkoušce z francouzského jazyka připuštěni uchazeči, kteří současně splní všechny 
následující podmínky: 

a) podají si přihlášku na program Veřejná správa – Administration Publique; 
b) úspěšně absolvují dvouoborové bakalářské studium: Hospodářská politika (ESF) a 

Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost (PedF), dvouoborové nebo 
sdružené bakalářské studium Veřejná ekonomika a správa (ESF) a Francouzský jazyk a 
literatura (FF), Veřejná ekonomika a správa (ESF) + Francouzský jazyk pro hospodářskou 
činnost (PdF) nebo Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (PdF) + Veřejná ekonomika a 
správa (ESF) v akademickém roce 2022/2023;  

c) jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro 
určení studijního průměru je den 30. 4. 2023 a vztahovat se bude k výše uvedenému 
konkrétnímu studiu; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému MU); 
v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě výše 
uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč 
zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. Poslední semestr 
pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2022.  

d) v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky z výše uvedených předmětů.  
Do celkového pořadí budou zařazení s počtem bodů 80 za test z předmětu ekonomie a veřejné finance,  
z předmětu všeobecný přehled a s počtem bodů ze zkoušky z předmětu francouzský jazyk. 
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Článek 6 
Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-

statistické metody v ekonomii 
 

1/ Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří současně splní všechny následující podmínky: 

a) podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii; 
b) úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v akademickém roce 

2022/2023. 
c) jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné 

období pro určení studijního průměru je den 30. 4. 2023; za vážený studijní průměr se považuje 
údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude 
přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze 
tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období 
studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Podzim 2022. 

d) absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve 
spolupráci s PřF a FI MU; 

e) v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky. 
 
 

Článek 7 
Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se sdruženým 

studiem, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU 
 

1/ Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské 
fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, 
tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU, skládat nebudou. 

 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

1/ Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku.  
2/ Podání přihlášky ke studiu ani změna podané přihlášky po lhůtě pro podávání přihlášek (30. 4. 2023) 
není přípustná. 
 
 
 
V Brně dne 27. září 2022 

 


