Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU za rok 2021/2022
1. Vnitřní normy FEK ZČU k přijímacímu řízení pro rok 2021/2022
Vyhlášky děkanky FEK ZČU:
• č. 1DV/2021 - Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na FEK ZČU pro ak.
rok 2021/2022, včetně Dodatku č. 1
• č. 2DV/2021 - Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na FEK
ZČU pro ak. rok 2021/2022, včetně Dodatku č. 1
• č. 3DV/2021 Přijímání ke studiu v doktorských studijních programech Ekonomika
a management pro akademický rok 2021/2022 na FEK ZČU, včetně Dodatku č. 1
• č. 4DV/2021 - Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na Fakultě
ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022 – 2. kolo
• č. 5DV/2021 - Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na
Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022 – 2. kolo
• č. 6DV/2021 - Přijímání ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě
ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022 – 2. kolo

2. Forma přijímací zkoušky
Bakalářské studium
Uchazeči byli přijímáni bez přijímací zkoušky. Kritéria pro přijetí do bakalářských studijních
programů/oborů bez přijímací zkoušky jsou uvedena v bodě 4 této zprávy.
Navazující magisterské studium
Uchazeči byli přijímáni bez přijímací zkoušky. Kritéria pro přijetí do navazujících magisterských
studijních programů/oborů bez přijímací zkoušky jsou uvedena v bodě 5 této zprávy.
Doktorské studium
Přijímací zkouška do doktorských studijních programů P0413D050018 Ekonomika a management a
P0413D050017 Economics and Management měla formu ústní rozpravy nad zvoleným rámcovým
tématem disertační práce a prověření jazykových znalostí uchazeče. Podmínky přijímacího řízení
stanovila vyhláška děkanky č. 3DV/2021, resp. č. 6DV/2021 v případě druhého kola.
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3. Kritéria pro úspěšné splnění přijímací zkoušky a přijetí ke studiu
Bakalářské a navazující studijní programy a obory
Nerelevantní.
Doktorské studijní programy a obory
Studijní program P0413D050018 Ekonomika a management a P0413D050017 Economics and
Management: Přijímací komise zhodnotila podklady, které uchazeč předložil jako součást
přihlášky, a znalosti, které uchazeč prokázal při přijímací zkoušce. Na základě tohoto hodnocení
předložila děkance fakulty odůvodněný návrh na přijetí, resp. nepřijetí uchazeče. Průběh přijímací
zkoušky zaznamenala komise do protokolu. Přijímací zkouška do studijního programu
P0413D050017 Economics and Management byla realizována v angličtině.

4. Kritéria pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů bez přijímací zkoušky

Bakalářské studium – 1. kolo přijímacího řízení:
Uchazeči byli přijímáni bez přijímací zkoušky. Pokud uchazeč splnil podmínky stanovené vyhláškou
děkanky č. 1DV/2021, čl. 5, odst. 3, fakulta uchazeče automaticky přijala do zvoleného studijního
programu/oboru. Podmínkou pro automatické přijetí bylo získání minimálního počtu 35 bodů.
Uchazeči o studium v bakalářských studijních programech/oborech v prezenční a kombinované
formě, kteří nesplnili podmínky pro automatické přijetí (čl. 5, odst. 3), byli podle vyhlášky děkanky
č. 1DV/2021, čl. 5, odst. 2 přijímáni podle celkového počtu přidělených bodů v pořadí od
nejlepšího (uchazeč s nejvyšším počtem bodů) až do naplnění volné kapacity zvoleného studijního
programu/oboru. Uchazečům byly přidělovány body podle stanoveného vzorce za průměrný
prospěch na střední škole. Počet bodů mohl být uchazeči stanoveným způsobem navýšen, pokud
uchazeč doložil dobrovolné aktivity specifikované ve vyhlášce děkanky. Minimální počet bodů pro
přijetí byl vyhláškou děkanky stanoven na 20 bodů. S ohledem na počet uchazečů, kteří splnili
podmínky pro automatické přijetí (čl. 5, odst. 3), a s ohledem na volnou kapacitu studijních
programů/oborů pro dané místo studia a formu studia, byly přijímací komisí stanoveny minimální
počty bodů pro přijetí (Tabulka 1).
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Tab. 1: Minimální hodnoty celkového počtu bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů
(1. kolo přijímacího řízení)
Program
B0413A050027
Projektové řízení
B0413A050040
Podniková ekonomika a
management
B0413A050040
Podniková ekonomika a
management
B0413A050040
Podniková ekonomika a
management
B0414A050002
Marketingové řízení
B0414A050002
Marketingové řízení
B0532A330036
Ekonomická a regionální
geografie
B6209
Systémové inženýrství a
informatika

Obor

Místo studia

Forma studia

Min. počet bodů
pro přijetí

Plzeň

prezenční

20

Plzeň

prezenční

32

Cheb

kombinovaná

20

Plzeň

kombinovaná

34

Cheb

prezenční

20

Plzeň

prezenční

33

Plzeň

prezenční

20

Plzeň

prezenční

20

Informační
management

Zdroj: Interní dokumentace FEK ZČU a IS STAG – Statistika přijímacího řízení

Bakalářské studium – 2. kolo přijímacího řízení:
Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v plzeňské části fakulty pro studijní programy
B0413A050027 Projektové řízení a B0532A330036 Ekonomická a regionální geografie. V chebské
části fakulty bylo druhé kolo vyhlášeno pro studijní programy B0414A050002 Marketingové řízení
a B0413A050040 Podniková ekonomika a management. Podmínky přijímacího řízení byly uvedeny
ve vyhlášce děkanky č. 4DV/2021.
Uchazeči byli dle čl. 4 odst. 1 vyhlášky pro každý studijní program seřazeni podle celkového počtu
přidělených bodů v pořadí od nejlepšího (uchazeč s nejvyšším počtem bodů) a přijímáni podle
tohoto pořadí až do naplnění volné kapacity studijního programu.
S ohledem na kapacitu uvedených studijních programů/oborů pro dané místo a formu studia
a s ohledem na počet uchazečů přihlášených do 2. kola přijímacího řízení, rozhodla přijímací
komise o minimálním počtu bodů potřebných k přijetí ke studiu (Tabulka č. 2).
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Tab. 2: Minimální hodnoty celkového počtu bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů
(2. kolo přijímacího řízení)
Program

Obor

Místo studia

Forma studia

Min. počet bodů
pro přijetí

Plzeň

prezenční

45

Cheb

kombinovaná

40

Cheb

prezenční

21

Plzeň

prezenční

28

B0413A050027
Projektové řízení
B0413A050040
Podniková ekonomika a
management
B0414A050002
Marketingové řízení
B0532A330036
Ekonomická a regionální
geografie

Zdroj: Interní dokumentace FEK ZČU a IS STAG – Statistika přijímacího řízení

Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu v obou kolech přijímacího řízení bylo dosažení úplného
středního vzdělání. U uchazečů, kteří absolvovali střední školu v zahraničí (s výjimkou Slovenské
republiky), bylo nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu také doložení znalosti českého jazyka
minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a předložení
dokladu o nostrifikaci zahraničního středoškolského vzdělání v ČR, resp. kladné posouzení
zahraničního středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na FEK ZČU.
Uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (dosáhli min. 20 bodů), ale nesplnili počet
bodů stanovený přijímací komisí (Tabulka 1 a Tabulka 2), bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí
z důvodu naplnění kapacity programu/oboru.
Uchazeč, který si podal více přihlášek a splnil/nesplnil podmínky přijímacího řízení, obdržel
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu dle uvedených priorit na každou podanou přihlášku.

5. Kritéria pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů bez přijímací
zkoušky
Navazující magisterské studium – 1. kolo přijímacího řízení:
Uchazeči byli přijímáni bez přijímací zkoušky. Pokud splnili podmínky stanovené vyhláškou děkanky
č. 2DV/2021 podle čl. 5, odst. 1, fakulta jim garantovala přijetí do zvoleného studijního
programu/oboru až do naplnění volné kapacity tohoto programu/oboru. Podmínkou pro
automatické přijetí do zvolené formy studia bylo studium posledního ročníku bakalářského, příp.
magisterského studia a nepřekročení hodnoty 2,50 váženého studijního průměru za celé studium
bakalářského nebo magisterského studijního programu v oborech vyjmenovaných v čl. 5, odst. 2
vyhlášky.
Uchazeči, kteří nesplnili podmínky podle čl. 5, odst. 2 byli přijímáni ke studiu podle čl. 5, odst. 3
vyhlášky (přijetí v pořadí podle celkového počtu získaných bodů do naplnění volné kapacity
studijních programů/oborů). Na základě dokumentů, které uchazeči zaslali na studijní oddělení, jim
byl na studijním oddělení spočítán celkový počet bodů podle vyhlášky čl. 5, odst. 3 a uchazeči byli
seřazeni sestupně v pořadí podle celkového počtu bodů. S ohledem na kapacitu studijních
programů/oborů, formu a místo studia a s ohledem na počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro
automatické přijetí podle vyhlášky čl. 5, odst. 2, přijímací komise stanovila pro přijetí do studijních
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programů/oborů podle čl. 5, odst. 3 minimální celkový počet bodů, hodnoty jsou uvedené
v Tabulce 3. Minimální počet bodů pro přijetí stanovený vyhláškou byl 15.
Tab. 3: Minimální hodnoty celkového počtu bodů pro přijetí do navazujících magisterských
studijních programů (1. kolo přijímacího řízení)
Program

Obor

Místo studia

Forma studia

Min. počet bodů
pro přijetí

Plzeň

prezenční

15

Plzeň

prezenční

15

Plzeň

prezenční

15

Plzeň

kombinovaná

15

Plzeň

prezenční

15

N0413A050025
Projektové a procesní řízení
N0532A330019
Ekonomická a regionální
geografie

N6208
Ekonomika a management

N6209
Systémové inženýrství a
informatika

Podniková
ekonomika a
management
Podniková
ekonomika a
management
Informační
management

Zdroj: Interní dokumentace FEK ZČU a IS STAG – Statistika přijímacího řízení

Navazující magisterské studium – 2. kolo přijímacího řízení:
Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno v plzeňské části fakulty pro studijní programy N6208
Ekonomika a management (studijní obor Podniková ekonomika a management), N6209 Systémové
inženýrství a informatika (studijní obor Informační management), N0413A050025 Projektové a
procesní řízení a N0532A330019 Ekonomická a regionální geografie. Podmínky přijímacího řízení
byly uvedeny ve vyhlášce děkanky č. 5DV/2021.
Uchazeči byli přijímáni dle čl. 4, odst. 2 vyhlášky (přijetí v pořadí podle celkového počtu získaných
bodů do naplnění volné kapacity studijních programů/oborů). Na základě dokumentů, které
uchazeči zaslali na studijní oddělení, jim byl na studijním oddělení spočítán celkový počet bodů
a uchazeči byli seřazeni sestupně v pořadí podle celkového počtu bodů. S ohledem na kapacitu
studijních programů a s ohledem na počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí, stanovila
přijímací komise pro přijetí do studijních programů/oborů minimální celkový počet bodů (Tabulka
4). Minimální počet bodů pro splnění podmínek pro přijetí stanovený vyhláškou byl 15.
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Tab. 4: Minimální hodnoty celkového počtu bodů pro přijetí do navazujících magisterských
studijních programů (2. kolo přijímacího řízení)
Program

Obor

Místo studia

Forma studia

Min. počet bodů
pro přijetí

Plzeň

prezenční

30

Plzeň

prezenční

15

Plzeň

prezenční

27

Plzeň

kombinovaná

31

Plzeň

prezenční

15

N0413A050025
Projektové a procesní řízení
N0532A330019
Ekonomická a regionální
geografie

N6208
Ekonomika a management

N6209
Systémové inženýrství a
informatika

Podniková
ekonomika a
management
Podniková
ekonomika a
management
Informační
management

Zdroj: Interní dokumentace FEK ZČU a IS STAG – Statistika přijímacího řízení

Absolventi zahraničních VŠ byli povinni doložit úředně ověřenou kopii dokladu o splnění zkoušky
z českého jazyka pro cizince v úrovni minimálně B1 Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky a úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání, resp. kladné
posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na FEK ZČU.
Uchazečům, kteří nezaslali požadované dokumenty, bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí.
Uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (dosáhli min. 15 bodů), ale nesplnili počet
bodů stanovených přijímací komisí (Tabulka 3 a Tabulka 4), bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí
z důvodu naplnění kapacity programu/oboru.
Uchazeč, který si podal více přihlášek a splnil/nesplnil podmínky přijímacího řízení, obdržel
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu dle uvedených priorit na každou podanou přihlášku.
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6. Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
Tab. 5: Přehled termínů přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
Termín pro
dodání
dokumentů pro
potřeby
přijímacího
řízení

Termín dodání
maturitního
vysvědčení,
resp. diplomu

Termín
k nahlédnutí
do materiálů
k přijímacímu
řízení

Termín skončení
přijímacího
řízení

21. 5. 2021

2. 7. 2021

na vyžádání

5. 11. 2021

2. 7. 2021

15. 7. 2021

na vyžádání

5. 11. 2021

X

17. 5. 2021

30. 6. 2021

na vyžádání

2. 9. 2021

6. 9. 2021

13. 9. až
22. 10. 2021

31. 7. 2021

na vyžádání

10. 12. 2021

X

6. 9. 2021

13. 9. 2021

31. 7. 2021

na vyžádání

15. 9. 2021

6. 9. 2021

9. 9. 2021

X

31. 7. 2021

na vyžádání

22. 9. 2021

Termín podání
přihlášek ke
studiu

Termín zahájení
a ukončení
příjímacích
zkoušek

Termín vydání
rozhodnutí
o přijetí ke
studiu

Bakalářské studium

17. 5. 2021

X

16. 7. 2021

Navazující
magisterské studium

17. 5. 2021

X

16. 7. 2021

Doktorské studium

17. 5. 2021

28. 6. 2021

26. 7. 2021

Bakalářské studium

31. 7. 2021

X

Navazující
magisterské studium

31. 7. 2021

Doktorské studium

31. 7. 2021

Termín vydání
rozhodnutí
o přezkoumání
původního
rozhodnutí

1. kolo přijímacího řízení
23. 8. až
22. 10. 2021
30. 8. až
5. 11. 2021

2. kolo přijímacího řízení

Zdroj: Interní dokumentace FEK ZČU a IS STAG – Statistika přijímacího řízení
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v den zápisu
do studia
v den zápisu
do studia
v den zápisu
do studia

7. Zájem uchazečů o studium
Podrobné informace o počtech uchazečů podle studijních programů a studijních oborů stanovené vyhláškou MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění vyhlášky
č. 276/2004 Sb. uvádí příloha č. 1. Následující Tabulka 6 uvádí vybrané souhrnné údaje podle studijních programů/oborů.
Tab. 6: Zájem uchazečů o studium na FEK ZČU v akademickém roce 2021/2022 (vybrané údaje podle studijních programů/oborů)
Akreditovaný studijní program/obor
FEK ZČU celkem
B0413A050027
Projektové řízení
B0413A050040
Podniková ekonomika a management,
kombinovaná forma
B0413A050040
Podniková ekonomika a management, prezenční
forma
B0414A050002
Marketingové řízení
B0532A330036
Ekonomická a regionální geografie
B6209
Systémové inženýrství a informatika
N0413A050025
Projektové a procesní řízení
N0532A330019
Ekonomická a regionální geografie
N6208
Ekonomika a management, kombinovaná forma
N6208
Ekonomika a management, prezenční forma
N6209
Systémové inženýrství a informatika

Počet
přihlášených
uchazečů1)
2867

Počet
přihlášených
osob2)
2190*

Celkový počet
přijatých
uchazečů3)
1282

307

304

323

Celkový počet
přijatých osob4)

Počet zapsaných
uchazečů

Počet zapsaných
osob

1075*

805

805*

126

126

94

94

298

101

99

75

75

841

841

320

320

173

173

611

595

263

260

123

123

200

197

107

107

66

66

126

126

68

68

34

34

65

61

48

48

38

38

54

51

37

37

23

23

134

131

69

69

57

57

187

173

128

128

108

108

5

5

2

2

2

2
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Akreditovaný studijní program/obor

Počet
přihlášených
uchazečů1)

Počet
přihlášených
osob2)

Celkový počet
přijatých
uchazečů3)

Celkový počet
přijatých osob4)

Počet zapsaných
uchazečů

Počet zapsaných
osob

5

5

5

5

4

4

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

4

4

3

3

3

3

P0413D050017
Economics and Management, kombinovaná forma
P0413D050017
Economics and Management, prezenční forma
P0413D050018
Ekonomika a management, kombinovaná forma
P0413D050018
Ekonomika a management, prezenční forma
Zdroj: IS STAG – Statistika přijímacího řízení
Poznámky:
* Hodnota není součtem jednotlivých níže uvedených řádků
1) Počet přihlášek ze všech kol přijímacího řízení
2) Počet přihlášených osob ze všech kol přijímacího řízení
3) Počet přijatých přihlášek včetně přihlášek přijatých po přezkumném řízení
4) Počet přijatých osob včetně osob přijatých po přezkumném řízení
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8. Přehledové statistické informace o přijímacím řízení pro rok 2021/2022
Přehledové informace o přijímacím řízení obsahující základní statistické charakteristiky podle
vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb. jsou uvedené v Příloze č. 1.

Plzeň, 7. 1. 2022

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Seznam příloh:
Příloha č. 1:
Přehledové statistické informace o přijímacím řízení obsahující základní statistické charakteristiky
podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.
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Příloha č. 1:
Přehledové statistické informace o přijímacím řízení obsahující základní statistické charakteristiky podle vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. ve znění
vyhlášky č. 276/2004 Sb.

Zdroj: IS STAG – Statistika přijímacího řízení

