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Ještě váháte, kam si podat při-
hlášku? Moc času už nemáte. 
I když vysoké školy čím dál častěji 
otevírají druhá kola přijímaček 
nebo posunují uzávěrky, i letos pla-
tí, že na většinu veřejných VŠ se 
musíte přihlásit nejpozději do 
konce února. Šance na přijetí se 
u většiny oborů zvyšují, protože 
klesá počet uchazečů, ale nespo-
léhejte na to – ty nejžádanější 
školy si stále vybírají třeba jen 
1 uchazeče z 10 přihlášených. Platí 
to obzvlášť pro právnické obory, 
na kterých je tradičně velký převis 

poptávky, nebo lékařské, u kte-
rých naopak počet uchazečů v po-
sledních letech roste. Pro toto vy-
dání magazínu jsme požádali vy-
brané školy o názory a tipy jejich 
studentů a absolventů, třeba vám 
při výběru pomůže vidět některé 
své budoucí spolužáky nebo kole-
gy, kteří ještě před pár lety byli ve 
stejné situaci, jako vy. Uvnitř jako 
vždy najdete i přehled nejdůleži-
tějších termínů Národních srov-
návacích zkoušek Scio, které na 
mnoha vysokých školách nahra-
zují nebo doplňují přijímačky.     
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Nechte se přijmout na desítky 
VŠ S PŘEDSTIHEM

Přijďte  k Národním 4. 3.
srovnávacím zkouškám  Scio.

Přihlaste se už dnes 
na www.scio.cz
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NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY 
Přijímačky Scio jsou téměř v polovině

Národní srovnávací zkoušky 
letos nahrazují nebo doplňují 
přijímačky na více než 70 vyso-
kých škol v České republice 
i na Slovensku. Jejich přehled 
najdete vždy na začátku kaž-
dého oborového zaměření 
napříč celým tímto vydáním 
magazínu. Pokud je mezi 
fakultami VŠ i některá, která 
by vás zaujala, a ještě jste 
u zkoušek nebyli, zvažte se při-
hlásit k některému z blížících 
se termínů. Otevřete si tím 
možnost výsledek vylepšit, 
kdyby se vám napoprvé 
zkouška nepovedlo třeba jen 
vinou nervozity. Na řadě škol 
se zase můžete teprve podle 
toho jak dopadnete rozhod-
nout, jestli výsledek uplatníte 
(to jsou školy, které mají 
zkoušky Scio jako alternativu 
nebo bonifikaci k vlastním při-
jímačkám). Pozdější termíny 
se vám také mohou krýt 
s maturitou a k té půjdete s vět-
ším klidem pokud už budete 
vědět, že přijetí na VŠ máte jis-
té. Poslední termín zkoušek 

TERMÍN UZÁVĚRKA PŘEDMĚTY

10. 12. 2016 

3. 2. 2017 

4. 3. 2017 

1. 4. 2017 

29. 4. 2017 

27. 5. 2017

28. 11.

19. 1. 

16. 2. 

16. 3. 

13. 4. 

11. 5.

OSP, ZSV

OSP, ZSV, Matematika

OSP, ZSV, Matematika, Aj, Nj, Bio, Che

OSP, ZSV, Matematika

OSP, ZSV, Matematika, Aj, Nj, Bio, Che

OSP, ZSV, Bio, Che

pak polovina škol v přijíma-
cím řízení neuznává, protože 
uzavírají přijímací řízení už 
před ním. Registrace ke  
zkouškám probíhá elektro-
nicky přes webové stránky 
Scio. Většina fakult vyžaduje 
test Obecných studijních 
předpokladů (OSP), některé 
přidávají test Základů spole-
čenských věd (2 právnické 
fakulty), menší počet oboro-
vé předměty jako je mate-
matika (techniky, informati-

ky) nebo biologie. Jsou i ško-
ly, kde si můžete vybrat. Tře-
ba na Fakultě informatiky 
MU, Fakultě aplikovaných 
věd ZČU nebo Fakultě elek-
trotechniky a komunikačních 
technologií VUT vás přijmou 
podle matematiky i studij-
ních předpokladů.  Rádi 
bychom poskytli jednoduchý 
přehled, ale podmínky přijetí 
jsou často docela složité 
nebo se liší podle vybraného 
oboru. I bez ohledu na to se 

vám vyplatí podívat se na 
web Scio a hlavně web fakul-
ty a věnovat alespoň pár 
minut prostudování podmí-
nek přijetí. Školy s nízkým pře-
visem uchazečů nabízejí více 
možností, jak můžete být při-
jati (NSZ, prospěch, olympiá-
dy), ty s velkým převisem 
zase bonifikace, které pro 
vás mohou být v ostré konku-
renci ostatních uchazečů roz-
hodující (body za jazykové 
zkoušky na PF UK apod.).   

UVAŽUJETE O ÚČASTI, NEBO UŽ JSTE U ZKOUŠEK BYLI, A CHCETE TO ZKUSIT JEŠTĚ JEDNOU? ZVAŽTE REGISTRACI 
K NEJBLIŽŠÍM TERMÍNŮM. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE I PŘED PODÁNÍM SAMOTNÉ PŘIHLÁŠKY NA VYSOKOU ŠKOLU.

Místa konání Národních 
srovnávacích zkoušek 

V letošním roce
najdete všechny

testy ze zkoušek
  ke stažení na Scio.cz



O TOM, ŽE BUDE EVA 
HAVELKOVÁ STUDOVAT 
PRÁVNICKOU FAKULTU 

UNIVERZITY PALACKÉHO, 
ROZHODLA MIMO JINÉ 

I SOUTĚŽ. JEŠTĚ NA 
GYMNÁZIU SE SE SVÝMI 

SPOLUŽÁKY PŘIHLÁSILA 
DO KLÁNÍ 

STŘEDOŠKOLSKÝCH TÝMŮ 
V SIMULOVANÉM SOUDNÍM 

JEDNÁNÍ (STREET LAW 
MOOT COURT 

COMPETITION), KTEROU 
KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁ 

PRÁVĚ OLOMOUCKÁ 
FAKULTA. BĚHEM SOUTĚŽE 

JÍ PRÁVO A ZÁZEMÍ 
FAKULTY NATOLIK 

NADCHLO, ŽE SE NA ŠKOLU 
PŘIHLÁSILA, A VYŠLO TO. 

DNES STUDUJE VE 
2. ROČNÍKU OBOR PRÁVO.

Proč by se měli středoškoláci 
do soutěže přihlásit?
Je to skvělá možnost, zkusit si 
aspoň na chvíli, co mohou prá-
va obnášet. O tom, že se budu 
hlásit na právnickou fakultu, 
jsem už přemýšlela, ale až 
tenhle Moot Court mě dovedl 
ke konečnému rozhodnutí. 
Chcete vědět víc? Mrkněte na 
http://streetlawmoot.pro-
web.cz/.

Co se ti na olomoucké fakultě 
líbí?
Kromě základních teoretic-
kých předmětů je tu k dispozici 
řada zajímavých praktických 
předmětů. Třeba právní klini-
ky považuji za jednu z nejlep-
ších věcí, které na fakultě 
máme,  a  urč i tě  bych  je 
v budoucnu chtěla zkusit. Ta 

zkušenost jednat s klientem 
o jeho opravdovém problému 
je k nezaplacení.

O Olomouci se říká, že je čes-
kým Oxfordem. Co ty na to?
Olomouc je krásné student-
ské město. Nejlepší v Česku. 
Mě tohle přirovnání nepře-
kvapuje.

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY 
PALACKÉHO: EVA HAVELKOVÁ
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PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA
 KDE VÁM POMOHOU NSZ SCIO

škola fakulta uzávěrka

SU Fakulta veřejných politik 28. 2.

UK Právnická fakulta 28. 2.

UPOL Právnická fakulta 28. 2.

ZČU Fakulta právnická 31. 3.

CEVRO Institut 5. 4.

Práv se nelekejte a pojďte to 
zkusit! 

Věděli jste, že šance na přijetí 
je díky početně slabším popu-
lačním ročníkům vyšší než dří-
ve? U přijímacích zkoušek 
uspěje 20 – 25 % uchazečů. 
Jestli jsou práva váš vysněný 
obor, ale doteď jste se báli to 
jít zkusit, šance na přijetí neby-
ly nikdy přívětivější než teď. 

Studium práv je velmi prestiž-
ní obor. Absolvováním práv-
nické fakulty získáte velmi 
vysoké šance na úspěch v dal-
ším životě. Nezaměstnanost 
absolventů právnických 
fakult se pohybuje mezi 0,5 – 
3 %, což je jedna z nejnižších 
mezi všemi obory.

Nejen, že vám studium práv 
dá dovednosti, které můžete 
využít v celé škále zaměstna-
ní, jako například komunikační 

dovednosti, kritické myšlení 
nebo řešení problémů, ale 
také vám otevře cestu k velmi 
lukrativnímu zaměstnání. Prů-
měrné platy absolventů těch-
to oborů se totiž pohybují 
okolo 38 tisíc Kč. Absolventi 
mohou vykonávat profese 
advokáta, soudce či notáře 
nebo se uplatnit v podnicích a 
státní správě. 

Právnické obory jsou velice 
exkluzivní, jejich studium nabí-
zí pouhé čtyři fakulty v České 
republice, z čehož tři z nich vyu-
žívají NSZ jako součást přijí-
macího řízení. Co je ještě zají-
mavější je fakt, že žádná sou-
kromá vysoká škola nenabízí 
výuku práva jako takového, v 
tom spočívá výjimečnost práv-
nických fakult. 

Další zvláštnost, kterou tyto 
obory nabízí, je tradiční 5leté 
magisterské studium, tradiční 

ještě nerozdělené na dvě čás-
ti, které se dnes už nevidí 
nikde, snad kromě medicíny. 
Zajímavé je, že tento koncept 
si uchovává např. Právnická 
fakulta v Praze, zatímco v Olo-
mouci nabízí jak 5leté studium, 
tak i bakalářské 3leté. 



MARTIN MATĚJKA, STUDENT PRVNÍHO ROČNÍKU
PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

Jak dlouho jsi věnoval přípra-
vě na přijímací zkoušky?
Většinu času stráveného pří-
pravou na testy Scio jsem 
věnoval OSP, protože co se 
ZSV týče, měl jsem dostateč-
ný přehled již ze střední školy, 
a věnoval jsem mu proto 
pouze malé množství času. 
Přípravu na OSP jsem pojal 
prakticky v podobě testů nane-
čisto. Těch jsem celkem vypra-
coval asi šest. 

Jaké jsou tvé dojmy z fakulty?
Na sociálních sítích se šíří 
informace, že studium na 
pražských právech je značně 
anonymní, téměř zde nefun-
guje studentský život a vyuču-
jící se studentům nevěnují. 
Bylo příjemným překvapením, 
že tyto zvěsti nejsou podlože-
né skutečností. Největší změ-

nou, na kterou se stále ještě 
aklimatizuji, je vstup do libe-
rálního prostředí v naprostém 
protikladu k tomu, co jsem zaží-
val na střední škole. 

Proč si myslíš, že je dobré stu-
dovat práva? 
Mám dojem, že pokud je člo-
věk humanitně zaměřen 
a nechce studovat nějaký veli-
ce teoretický předmět s pro-
blematickým uplatněním, 
práva mi připadají jako nejro-
zumnější volba.

Proč Praha a ne jiná fakulta?
U mě hrála roli především 
vysoká prestiž pražské fakulty 
a také skutečnost, že v praž-
ském prostředí má člověk mož-
nost poměrně snadno získat 
užitečné praxe.

Co se Vám na studiu líbí?
Daniela: Líbí se mi možnost výbě-
ru nepovinných předmětů, což mi 
umožňuje se profesně zaměřit již 
v průběhu studia. 
Vojtěch: Mně se velmi líbí nejen 
věcný ale také lidský přístup vyu-
čujících na fakultě. Zároveň oce-
ňuji propojení teorie s praxí ve 
výuce.

Který předmět Vás nejvíce zau-
jal?
Daniela: V tomhle semestru mne 
nejvíce zaujal nepovinný před-
mět Simulovaný proces, který je 
zaměřen na aplikaci praktických 
dovedností.
Vojtěch: Nemám favorita, ale 
mne osobně nejvíce oslovují před-
měty garantované Katedrou 
právních dějin a Katedrou ústav-
ního práva, z nichž jsem již 
mnohé absolvoval.

FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI 
Z POHLEDU STUDENTŮ DANIELY KOSINOVÉ A VOJTĚCHA VRBY

 

Co studujete?
Daniela a Vojtěch: Oba studuje-
me pětiletý magisterský obor 
Právo.

Proč jste si vybrali ke studiu 
právě plzeňskou právnickou 
fakultu?
Daniela: Chtěla jsem vždycky stu-
dovat práva a plzeňskou fakultu 
jsem si vybrala především kvůli 
její rodinnější atmosféře a také 
kvůli dojezdové vzdálenosti 
z mého rodného města. 
Vojtěch: Ačkoliv nikdy nebylo 
mým snem stát se právníkem, 
záhy po přijetí do studia jsem zjis-
til, že fakulta nabízí široké spekt-
rum předmětů, které se netýkají 
jen platného práva, a proto je 
pro mne studium na fakultě nako-
nec nejen výzvou ale i koníčkem. 

FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI NABÍZÍ NENAVAZUJÍCÍ PĚTILETÉ MAGISTERSKÉ 
STUDIUM OBORU PRÁVO, TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBORU VEŘEJNÁ SPRÁVA A DVOULETÉ NAVAZUJÍCÍ 

MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU VEŘEJNÁ SPRÁVA S MOŽNOSTÍ DOKTORSKÉHO STUDIA A RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ. 

Který předmět byl nejtěžší?
Daniela: Pro mne bylo nejtěžší 
absolvovat Obchodní právo, a to 
z důvodu nové právní úpravy 
a nedostatku aktuální odborné 
literatury. 
Vojtěch: Samotná Teorie práva, 
v rámci které si potřebujete osvo-
jit základy právnického myšlení. 
I přesto, že byl tak náročný, 
dodnes na tento předmět rád 
vzpomínám, protože znalosti 
v něm nabyté neustále potřebuji. 

Co byste doporučili uchazečům 
ohledně přípravy na přijímací 
řízení?
Daniela: Sledujte dění okolo 
sebe, přemýšlejte a analyzujte. 
Nepřestávejte to zkoušet, dokud 
to nevyjde.
Vojtěch: Nebojte se, věřte si 
a zkuste to. U příjímací zkoušky ze 
sebe vydejte to nejlepší a ono to 
vyjde.
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HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY,
UČITELSTVÍ A SPORT

 

KDE VÁM POMOHOU NSZ SCIO

Společenské vědy jsou trochu 
otloukánek. Kolem sebe může-
te často slyšet, že společen-
ské vysokoškolské obory pro-
dukují desítky tisíc neuplatni-
telných absolventů a že jsou 
v kontrastu s technickými 
obory pro společnost neuži-
tečné a neperspektivní. 

Není to pravda. Zaměstna-
nost absolventů humanitních 
a sociálně-vědních oborů se 
pohybuje kolem 96-98  %. 
I průměrný plat absolventa 
enviromentalistiky je více než 
vyšší než průměrný plat 
absolventa střední strojíren-
ské školy.   

Průmyslové podniky mohou 
mít problém najít zaměst-
nance, zvlášť v některých regi-
onech, a proto tlačí na prefe-
rence technických středo-

školských oborů. Ale potřeba 
takových zaměstnanců rok od 
roku klesá v důsledku auto-
matizace. Rychle. Co bude za 
10 let? 20 let? Nikdo přesně 
neví, které profese vzniknou 
nebo které naopak vymizí.  

A jsou to právě absolventi těch-
to oborů, kteří jsou nejvíce fle-
xibilní a kteří se uplatní na 
mnoha různých pozicích. Tím 
jsou na budoucnost připrave-
ni lépe než kdokoliv jiný. 

České vysoké školy nabízejí tisí-
ce společensko-vědních obo-
rů. Určitě se podívejte na jejich 
nabídku,  nezůstaňte jen 
u výběru fakulty vysoké školy.  

A víc než kde jinde tady platí: 
Vyberte si obor, který vás 
bude bavit. 

škola fakulta uzávěrka

UK Fakulta sociálních věd 28. 3.

UTB Fakulta humanitních studií 31. 3.

MU Fakulta sociálních studií 28. 2.

SU Filozoficko-přírodovědecká fakulta 28. 2.
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UČITELSTVÍ, SPORT

škola fakulta uzávěrka

TU F. přírodovědně-humanit. a pedagogická 31. 3.

UPOL Fakulta tělesné kultury 28. 2.

SPOLEČENSKOVĚDNÍ, HUMANITNÍ

Z 30 tisíc uchazečů  

přihlášených na  
společenské a humanitní 

 vědy
bylo 14.500 přijato 

2009 2012 2015

MŠMT, databáze Uchazeč  

Přihlášení uchazeči na humanitní a společenské vědy 
 a na pedagogiku a učitelství   

20 tis.

25 tis.

30 tis.

35 tis.

40 tis.

15 tis.



FAKULTA JE MODERNÍ 
A DYNAMICKÁ VZDĚLÁVACÍ 

INSTITUCE S VELKOU 
NABÍDKOU STUDIJNÍCH 

OBORŮ, KTERÉ ZASAHUJÍ DO 
OBLASTI PŘÍRODNÍCH, 

SPOLEČENSKÝCH, 
HUMANITNÍCH, 

PEDAGOGICKÝCH 
I UMĚLECKÝCH VĚD. LIBOR 

KILNAR SI VYBRAL OBOR 
MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY. 

A baví i tebe? 
Ano, baví. Zajímá mě natáčení 
s kamerou, stříhání filmů, foto-
grafování, zpracovávání zvuku.
Zkrátka se učíme, jak se dělá film, 
což považuji za velice atraktivní.

Je něco, co ti na studiu připadá 
nezáživné?
Já osobně se musím poprat 
s fyzikou, což se zde ovšem dalo 
čekat. :) Beru to samozřejmě jako 
součást studia, která je nutná 
a důležitá.

Jak jsi zvládl přijímací zkoušky? 
Byly náročné?
Přijímačky se dají zvládnout. 
Museli jsme přinést ukázky své 
tvorby, což v mém případě bylo 
textové video pro jednu hudební 
skupinu. Má práce se komisi nej-
spíše líbila stejně jako pohovor 
před komisí, protože mě přijali. 

Kde se po absolvování studia 
můžeš v praxi uplatnit?
V podstatě všude tam, kde mají 
něco společného s fotografií, 

videem, zvukem. Televizí počína-
je přes různá divadla, rádia, 
nahrávací studia a filmové ateli-
éry. 

Kdybys měl studium na Filozofic-
ko-přírodovědecké fakultě v 
Opavě svým mladším kamará-
dům doporučit, co bys jim řekl?
Že tady jsou příjemní vyučující, 
kteří se nám věnují a mají nám co 
předat. Plus je také fakt, že naše 
fakulta není veliká, takže zde 
nefunguje anonymita. Panuje tu 
naopak rodinná atmosféra 
a dobré vztahy. Navíc se mi 
v Opavě líbí, je to krásné město, 
které je k nám studentům vlídné 
nejen z hlediska financí ale i s uby-
továním na kolejích.

Jak trávíš svůj volný čas? 
Hraji na kytaru, sleduji na inter-
netu akční seriály, které mě 
mimo jiné zajímají i z hlediska fil-
mařského provedení. Rád také 
chodím na výšlapy do přírody.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ

 

Kterým rokem tento obor studu-
ješ? 
Bakalářský obor Multimediální 
techniky studuji na Ústavu fyziky 
prvním rokem.
 
Proč jsi se rozhodl právě k tomu-
to studiu? 
Dozvěděl jsem se o něm od 
svého staršího kamaráda, když 
jsem studoval na Gymnáziu Miku-
láše Koperníka v Bílovci. Říkal mi, 
že to je super obor, který ho baví.

Který předmět tě nejvíce zau-
jal?
Určitě jazyková cvičení, což je 
intenzivní kurz angličtiny. 
Zajímavý byl také předmět 
zaměřený na americká studia 
vedený rodilým mluvčím.

Jaký je největší rozdíl mezi 
střední a vysokou školou?
Na vysoké má student mno-
hem více svobody a volnosti. 
Učení na zkoušky si může roz-
vrhnout podle sebe. To na dru-
hou stranu s sebou přináší 
větší zodpovědnost.

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITY 
TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ: PETRA MOLOVÁ

 

Proč padla tvoje volba právě 
na tento obor?
Mám ráda cizí jazyky. Stu-
dovala jsem už francouzskou 
a čínskou filologii, kde se spíše 
studium soustředilo na jazyk, 
historii a kulturu dané země. 
Angličtina pro manažerskou 
praxi je více prakticky zamě-
řená. Vedle jazykovědných 
znalostí se student seznámí 
se základy ekonomických 
předmětů a v průběhu studia 
absolvuje praxi, což je u pra-
covních pohovorů vždy velké 
plus.  

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ NABÍZÍ STUDIUM V PEDAGOGICKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, ALE 
TAKÉ OBORY ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA CIZÍ JAZYKY. PETRA JE STUDENTKOU DRUHÉHO ROČNÍKU A PŘEDSTAVUJE SVŮJ OBOR 

ANGLICKÝ JAZYK PRO MANAŽERSKOU PRAXI.
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TECHNIKA A INFORMATIKA,
PŘÍRODNÍ VĚDY A ARCHITEKTURA

 KDE VÁM POMOHOU NSZ SCIOPokud je nějaké odvětví, které 
je možné jednoznačně ozna-
čit za perspektivní, je to právě 
tohle. Dnes se často mluví 
o „průmyslu 4.0", blížících se 
velkých změnách způsobe-
ných digitalizací a automati-
zací ve výrobě, jejichž význam 
se bude blížit nové průmyslo-
vé revoluci. Může to být pře-
hnané tvrzení, ale je nepo-
chybné, že blízký vývoj přine-
se větší produktivitu i potřebu 
kvalifikovanější pracovní síly. 
Zejména podíl informačních 
technologií (nejen) v české eko-
nomice stále roste, dnes tvoří 
asi 10 % našeho HDP, a bude 
růst i dál.  

Pokud se o technické obory 
nebo informatiku zajímáte, 
dobrá zpráva je, že vznikají 
desítky nových, zajímavých 
oborů, ze kterých si můžete 
vybírat. Určitě byste neměli 

skončit u výběru vysoké školy 
nebo konkrétní fakulty! Pro-
jděte si nabídku podle oboro-
vého zaměření (na vysokeško-
ly.cz/technika můžete hledat 
související obory napříč všemi 
vysokými školami). V nabídce 
najdete vše od ekonomicky 
zaměřeného průmyslového 
managementu, přes kyberne-
tiku nebo bioinformatiku, až 
po architekturu. Vystudování 
architektonických oborů dá 
abso lventům schopnost 
dobře hledat řešení různých 
urbanistických problémů. 

Absolventi technických oborů 
mají statisticky větší šanci na 
nalezení práce - až 3x vyšší 
než v obchodě a administrati-
vě. Řada míst patří mezi nejlé-
pe placené pozice na trhu, 
třeba takový systémový archi-
tekt v průměru bere 70 - 100 
tisíc měsíčně.  

TECHNIKA A INFORMATIKA

PŘÍRODNÍ VĚDY

škola fakulta uzávěrka

ČVUT Fakulta elektrotechnická 31. 3.

Fakulta informačních technologií 31. 3.

MU Fakulta informatiky 28. 2.

VŠB-TU Fakulta bezpečnostního inženýrství 30. 4.

Fakulta elektrotechniky a informatiky 30. 4.

VŠE Fakulta informatiky a statistiky 30.4.

VŠCHT Fakulta technologie ochrany prostředí 31. 3.

VUT Fakulta stavební 31. 3.

F. elektrotechniky a komunikačních tech. 31. 3.

Fakulta informačních technologií 31. 3.

Fakulta strojního inženýrství 31. 3.

ZČU Fakulta aplikovaných věd 31. 3.

Fakulta elektrotechnická 15. 4.

Fakulta strojní 14. 4.

škola fakulta uzávěrka

MU Přírodovědecká fakulta 28. 2.

OU Přírodovědecká fakulta 28. 2.

UPOL Přírodovědecká fakulta 28. 2.

VŠB-TU Fakulta hornicko-geologická bude zeřejňěno

ARCHITEKTURA, DESIGN

škola fakulta uzávěrka

MENDELU Lesnická a dřevařská fakulta 31. 3.

VUT Fakulta architektury 30. 11.

ČVUT Fakulta architektury 30. 11.
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Podíl informačních   
technologií 

je 10 % a roste
na HDP 



„Všichni si myslí, že taková stáž 
je něco nereálného, ale to 
není pravda. Google je korpo-
race, která potřebuje tisíce 
lidí. Šanci má každý, hlavní je 
se nebát,“ říká student Fakulty 
informatiky Masarykovy uni-
verzity, Juraj Pančík.

Dostat se na stáž do Googlu 
jako student Fakulty informa-
tiky MU není až tak nereálné. 
Jurajovi Pančíkovi se to poda-
řilo – hned po prváku zamířil 
na 12týdenní stáž do Curychu 
a vloni v létě strávil 14 týdnů 
přímo v americké centrále 
Googlu v Kalifornii.

Do Googlu každoročně při-
jdou desetit isíce žádostí 
o stáž: „Já jsem měl štěstí 

v tom, že mě interně doporu-
čila jedna známá z Faceboo-
ku, která kdysi byla v Googlu 
na stáži. To samo o sobě není 
zárukou úspěchu, jen jsem 
měl jistotu, že se na moje CV 
někdo podívá,“ vysvětluje stu-
dent.

Po absolvování dvou pohovo-
rů, jejichž součástí bylo i řeše-
ní algoritmických úloh, mu 
Google nabídl dobře placené 
místo v Curychu, v týmu podí-
lejícím se na vývoji Google 
Maps pro mobily. Jako každé-
ho stážistu čekal i na Pančíka 
po skončení stáže pohovor roz-
hodující o dalším působení ve 
společnosti. „Nabídli mi stáž 
i na další léto, chtěl jsem už ale 
do USA. Zařadili si mě tedy do 

FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY 
UNIVERZITY, JURAJ PANČÍK

 

Na co ses při studiu zaměřila?
Můj obor byl zaměřený na 
matematické základy infor-
matiky, nejvíce jsem se ale 
zabývala zpracováním řeči.

Můžeš vysvětlit, co obnáší 
zpracování řeči?
Snažíme se o vytvoření algo-
ritmů, které dokáží automa-
ticky dostat co nejvíce infor-
mací z lidské řeči. Tedy napří-
klad poznat kdo mluví, jakým 
jazykem mluví nebo co právě 
říká. Chtěli bychom tak schop-
nosti počítače trochu více při-
blížit těm lidským.

Který předmět Tě při studiu 
nejvíce zaujal?
Těch byla spousta! Nejbližší mi 
byly právě předměty zabýva-
jící se umělou inteligencí. V jed-
nom z nich jsme si třeba v pro-
jektu vyzkoušeli naprogramo-
vat metodu rozpoznávající lidi 
z fotek jejich tváří. Z dalších 

KATKA ŽMOLÍKOVÁ, FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT
 

FAKULTA INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ 

SÍDLÍ V BÝVALÉM 
KARTUZIÁNSKÉM KLÁŠTEŘE, 

KTERÝ JE DOPLNĚN 
MODERNÍMI BUDOVAMI 

A VYBAVEN ŠPIČKOVÝMI 
TECHNOLOGIEMI. 

TY STUDENTI VYUŽÍVAJÍ PŘI 
ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH 

PROJEKTŮ 
JAKO BEZPEČNOSTNÍ SÍŤOVÉ 

ÚTOKY, AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 
ROBOTŮ, ROZPOZNÁVÁNÍ 

ŘEČI A OSOB, MODELOVÁNÍ 
PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ, 

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ 
Z VELKÝCH DATABÁZÍ APOD. 

NAPŘÍKLAD ČERSTVÁ 
ABSOLVENTKA, KATEŘINA 

ŽMOLÍKOVÁ, JIŽ V PRŮBĚHU 
SVÉHO STUDIA V RÁMCI 

VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCE 
STRÁVILA 4 TÝDNY V USA.

bych vybrala například ope-
rační systémy, kde jsem se do 
hloubky dozvěděla, jak počí-
tač pracuje s procesy a pamě-
tí. Celkově jsem na FITu získala 
přehled ve spoustě různých 
oblastí, takže je těžké vybrat 
jen pár.

A co tě zaujalo mimo samot-
nou výuku?
Brno je studentské město, 
takže možností, jak si odpoči-
nout od školy, tu vždycky bylo 
nepočítaně, ať už to byly kon-
certy, různé studentské akce 
nebo sportovní aktivity.

Jak bys shrnula studium na 
fakultě do jedné věty?
Studium na FITu dá člověku 
hromadu zkušeností a kon-
taktů a jeho absolventi se urči-
tě neztratí.

databáze a asi za půl roku se 
mi ozvali, jestli nechci praco-
vat na nové verzi Google Play 
Games přímo v Kalifornii.“

S tím, že byl dvakrát na stáži 
v Googlu, se ale Juraj Pančík 
nijak zvlášť nechlubí. „Všichni 
si myslí, že taková stáž je něco 
nereálného, ale to není prav-
da. Google je korporace, která 
potřebuje tisíce lidí. Šanci má 
každý, hlavní je se nebát.“ 
O plný úvazek Pančík neusilo-
val, místo toho se rozhodl 
pokračovat v magisterském 
studiu na Masarykově univer-
zitě.

S použitím článku: Pančík: Stáž v Googlu není nic nereálného. Autor MU, Irena Diatelová. Muni: měsíčník Masarykovy univerzity. 
Dostupné na www.online.muni.cz pod CC BY 3.0 CZ. Foto: Ludmila Korešová.
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FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT 
V PRAZE: ONDŘEJ ZBYTEK

 
ONDŘEJ STUDUJE NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNICKÉ ČVUT V PRAZE (FEL) PRVNÍ ROČNÍK PROGRAMU ELEKTROTECHNIKA, 

ENERGETIKA A MANAGEMENT. JEŠTĚ, NEŽ NA VYSOKOU ŠKOLU NASTOUPIL, SESTAVIL SE SVÝMI SPOLUŽÁKY Z GYMNÁZIA 
OPATOV UNIKÁTNÍ MLŽNOU KOMORU. TA JE NYNÍ K VIDĚNÍ VE ŠVÝCARSKÉM CERNU.

Proč sis podal přihlášku na FEL?
Elektrotechnika mě bavila už od 
mého dětství. Pamatuji si, jak 
jsem dostal před mnoha lety 
k Vánocům elektronickou sta-
vebnici, která mě až do března 
dalšího roku nepustila. Když jsem 
se pak rozhodoval, kam půjdu, 
FEL, jako nejlepší technická 
fakulta v ČR, byla jasnou volbou. 

Jak se prolínají Tvoje zájmy 
o techniku se studijním progra-
mem, který sis vybral?
Od darované elektronické sta-
vebnice jsem se postupně pře-
sunul k energetice. Fascinovaly 
mne složité přenosové sítě 
a důmyslné systémy výroby elek-
třiny. Program elektrotechnika, 
energetika a management dává 
energetiku do širšího kontextu 
a respektuje současné světové 
trendy.

Jaké předměty Tě nejvíce baví?
Nedá se říct, že bych měl jeden 
oblíbený předmět. Naopak oce-
ňuji, jak jsou jednotlivé předměty 
vyvážené, jak na sebe navazují 
a ve výsledku i jak do sebe per-
fektně zapadají.

Jaké máš plány po škole?
Po dokončení školy bych se rád 
věnoval podnikání. V současnos-
ti kromě studia vedu firmu 
Nebulo, která vyrábí mlžné komo-
ry, nejpokročilejší detektory radi-
oaktivního záření. Znalosti naby-
té na ČVUT FEL se skvěle s mojí 
prací ve firmě doplňují a už jsem 
je mohl v praxi využít. 

Chtěl bys něco vzkázat součas-
ným středoškolákům?
Všem středoškolákům bych chtěl 
vzkázat, ať nevnímají vysokou 
školu jako svazující cíl cesty, ale 
jako osvobozující nástroj, který 
jim umožní si splnit své sny.

Na Fakultě elektrotechnické 
ČVUT v Praze se dají 
studovat programy: 

Elektrotechnika, energetika 
a management 

Elektronika a komunikace 

Kybernetika a robotika 

Otevřená informatika 

Softwarové inženýrství 
a technologie 

Otevřené elektronické 
systémy 

Elektrotechnika, elektronika 
a komunikační technika 

Inteligentní budovy 

Biomedicínské inženýrství 
a informatika 

FAKULTA STROJNÍ, ZÁPADOČESKÁ 
UNIVERZITA V PLZNI: RADOVAN MINICH

 
Co studujete?
Studuji Fakultu strojní na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni kon-
krétně na Katedře konstruování 
strojů, obor Dopravní a manipu-
lační technika. 

Proč Fakulta strojní a obor 
Dopravní a manipulační techni-
ka?
Jelikož mě od mala zajímaly stro-
je, především auta, a proto to 
také byla jasná volba. Mimo to 
absolventi technických fakult 
jsou momentálně velmi žádaní 
a mají v praxi dobré uplatnění. 
I když technické obory nepatří 
k nejjednodušším, jsem rád, že 
jsem si takový obor vybral.  

Nejzajímavější předměty a nao-
pak nejnudnější?
Nejzajímavějšími předměty jsou 
pro mě ty, kde se probírá kon-
strukce automobilů a vlaků, dále 
jsou pro mě velmi zajímavé před-
měty týkající se výpočtů, které 
slouží k dimenzování součástí 

nebo k ověření, zda je daná sou-
část správně navržena. Nejnud-
nějším předmětem pro mě byla 
termomechanika, kde se braly 
termodynamické výpočty a to 
nebyl můj šálek čaje. 

Zájmy mimo školu?
Mimo školu se snažím pravidelně 
věnovat sportu a také pracuji na 

projektu Formula Student. Tento 
projekt je sice pod záštitou uni-
verzity a probíhá na školní půdě, 
ale všichni studenti se na něm 
podílejí ve svém volném čase. 

Je těžké se na tuto školu dostat?
Není, protože na Fakultu strojní 
se nedělají klasické přijímačky  
jako na jiné fakulty, ale první 

Více se dozvíte na webových 
stránkách Fakulty strojní ZČU 
www.fst.zcu.cz

semestr se bere jako přijímací řízení. 
Takže pokud student chce, má zájem 
a především vydrží u studia a nevzdá 
to, má po absolvování velkou šanci 
na skvělé zaměstnání.
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FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ ŠKOLY 
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE: JAKUB MARTÍNEK 

 FAKULTA TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ NABÍZÍ STUDIUM OBORŮ JAKO ALTERNATIVNÍ ENERGIE 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, CHEMIE A TOXIKOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, CHEMIE A MATERIÁLY 

VE FORENZNÍ ANALÝZE A DALŠÍCH. V SOULADU S NEJNOVĚJŠÍMI TRENDY KLADE VELKÝ DŮRAZ NA EKOLOGICKY 
ŠETRNÉ TECHNOLOGIE. JAKUB SI VYBRAL STUDIUM TECHNOLOGIE VODY.

Co studuješ?
Studuji na Fakultě technolo-
gie ochrany prostředí obor 
Technologie vody.

A proč zrovna vodu? Ta nám 
přece teče z kohoutku.
Zdaleka ne všem. Šokovalo 
mě, když jsem se dozvěděl, že 
každý rok umírá ve světě dva 
miliony lidí na onemocnění 
vzniklá důsledkem užívání 
nekvalitní vody. Voda je nej-
důležitější látka na světě. 
Věděli jste, že např. na výrobu 
1 kg vepřového jí spotřebuje-
me 15 000 litrů?

A co se na ní dá studovat? 
Postupy, jak chránit její zdroje, 
jak ji upravovat, aby byla pit-
ná, technologie jejího čištění, 

abychom ji po jejím užití zase 
mohli vrátit zpět do přírody.

Co tě na studiu nejvíc baví? 
Jednoznačně práce v labora-
toři, s moderními přístroji, 
možnost podílet se hned od 
začátku na řešení skutečných 
problémů. 

A co chystáš dál?
Uvažuji pokračovat doktor-
ským studiem, láká mě vyjet 
do zahraničí. Ale nezavrhuji 
ani možnost jít rovnou do pra-
xe. U všech oborů, které naše 
fakulta nabízí, je výhodou 
vysoké uplatnění absolventů.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO 
V OLOMOUCI: MARTIN PYKAL

 FAKULTA NABÍZÍ PŘES STOVKU STUDIJNÍCH OBORŮ V RŮZNÝCH OBLASTECH MATEMATIKY A INFORMATIKY, CHEMIE, BIOLOGIE 
A EKOLOGIE, FYZIKY A VĚD O ZEMI. MARTIN NA PŘF UP ABSOLVOVAL BAKALÁŘSKÉ, NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ I DOKTORSKÉ 

STUDIUM, NYNÍ ZDE PŮSOBÍ JAKO VĚDECKÝ PRACOVNÍK.

Proč jste si vybral studium na 
přírodovědecké fakultě? 
Taťka byl vždy fascinován fyzi-
kou a vesmírem, byl jsem tím 
ovlivněn. Na gymnáziu mi 
představil krásy chemie náš 
učitel, tehdy jsem se rozmýšlel 
mezi chemií a medicínou. 
Nakonec jsem všechno vsadil 
na chemii. Olomouc byla nej-
blíž. Když jsem město viděl, 
zalíbilo se mi tu. Po bakalář-
ském studiu fyzikální chemie 
jsem pokračoval dál. V té 
době vznikalo zdejší vědecké 
centrum fakulty - Regionální 
centrum pokročilých techno-
logií a materiálů. Když jsem 
poznal, jak zajímavé věci tu člo-

věk může dělat, rozhodl jsem 
se pro doktorské studium. To 
j s e m  n e d á v n o  d o ko n č i l 
a působím jako vědecký pra-
covník.  

Co vás přimělo v Olomouci 
zůstat?
Při rozhodování o magister-
ském studiu to byl hlavně 
vs t ř í c ný p ř í s t u p  l i d í  n a 
katedře. K doktorskému stu-
diu mě motivovala možnost 
věnovat se výzkumu právě ve 
zdejším vědeckém centru 
s moderním zázemím. Olo-
mouc nabízí i spoustu příleži-
tostí pro mimoškolní aktivity.  

Měl jste možnost poznat, jak 
to chodí ve světě? 
Kontakt se světem je důležitý. 
S cizinci jsem se setkával na 
konferencích a absolvoval 
jsem stáž v Jižní Koreji. Během 
studia jsem se potkával se 
zahraničními studenty, kteří 
přijeli z našich partnerských 
univerzit. 

www.studujprf.upol.cz

laboratoře 
v terénu 

Nejvíc mě bavily 
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FARMACIE, MEDICÍNA, 
VETERINA A EKOLOGIE

 

KDE VÁM POMOHOU NSZ SCIO

Proč nemířit výš? Tuhle větu si 
v poslední době asi říká čím 
d á l  t í m  v í c e  u c h a z e č ů , 
v posledních letech roste 
počet přihlášených, s tím ale 
také roste obtížnost se na 
takovou školu dostat. Ale 
nenechte se odradit, studium 
farmacie a medicíny vám 
mnohé přinese. Ať už mnoho 
dovedností jako komunikační 
nebo organizační dovednosti, 
tak tato škola sama o sobě je 
jednou velkou zkouškou. Otes-
tuje vás ve výdrži, odhodlání 
i snaživosti a hlavně schop-
nosti učení. 

Tyto školy se drží jako jedny 
z posledních v České republi-
ce tradičního konceptu pěti-
letého magisterského studia. 
Má to i své výhody, studium 
začíná společným základem, 
etikou, filosofií a podobně, 
a uceleně pokračuje až do 
pátého, případně šestého roč-
níku. Poté studenti zamíří 
k jedněm státnicím, oproti roz-
dělenému studiu, kdy student 

mířící k magisterskému titulu 
musí projít dvěma státními 
zkouškami. 
Přijímací zkoušky na medicínu 
a farmacii jsou zaměřené na 
memorování a ne každý to 
dokáže, ale nemusíte věšet hla-
vu, na dvě fakulty, Farmaceu-
tickou fakultu v Hradci Králové 
a Fakultu veterinární hygieny 
a ekologie, máte možnost při-
jetí bez přijímací zkoušky, 
pokud dosáhnete určitého per-
centilu v testech Národních 
srovnávacích zkoušek. 

Absolventi medicíny a farma-
cie jsou jedni s nejnižší neza-
městnaností. Vystudování 
téměř stoprocentně slibuje 
možnost práce, zvolená škola 
v tomto případě nehraje roli. 
Nezaměstnanost se pohybuje 
pod 1,5 %. Navíc v posledních 
letech platy absolventů far-
macie rostou a tomuto oboru 
se dlouhodobě daří čím dál tím 
lépe, platí, že platy jsou ve far-
maceutickém průmyslu jedny 
z nejvyšších. 

škola fakulta uzávěrka

UK Farmaceutická fakulta 28. 2.

VFU Fakulta veterinární hygieny a ekologie 15. 3.
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V ČR je 21 fakult nabízejících 

2006 2009 2012 2015

MŠMT, databáze Uchazeč  

Přihlášení uchazeči na zdravotnictví, lékařské 
a farmaceutické vědy a nauky  

12.534
12.020

14.515
15.098

lékařské a medicínské 

obory.
 Hlásí se na ně 15 tisíc 

uchazečů 

8 tis.

10 tis.

12 tis.

14 tis.

16 tis.

6 tis.



MGR. LUKÁŠ DUŠEK – ČERSTVÝ MAGISTR FARMACIE
 

Ahoj, já jsem Lukáš a před pár 
lety jsem se po skončení gym-
plu rozhodoval, kam se vydat 
na vysokou. Naštěstí vyšla 
moje první volba, Farmaceu-
tická fakulta Univerzity Karlo-
vy v Hradci Králové, a v té chví-
li začala vzrušující jízda uni-
verzitním životem. Bylo to 
náročný, ale když se dnes 
ohlédnu, tak to stálo za to.

Studium farmacie  
na Univerzitě Karlově 
Na farmacii je hezké to, že si 
na ní každý může najít to své – 
vědu, lékárnu nebo průmysl, 
přírodní léčiva, chemii nebo 
hi-tech záležitosti. Já se 
původně zaměřoval na vědu, 
ale postupně mě víc a víc 
začal lákat průmysl a spole-
čenská stránka léků. Během 
studia byla možnost vyzkou-
šet spoustu věcí: půl roku jsem 
zkoumal v laboratoři v Ljublani 
na Erasmu, asistoval 
v nemocničních lékárnách 
v Alžírsku a Rumunsku, navští-
vil jsem tuzemské výrobce léků 
a spolupracoval na mikrobio-
logickém výzkumu s vojáky na 
Univerzitě obrany. Fakulta 
taky podporuje Spolek stu-
dentů farmacie, který organi-

zuje mnoho mezinárodních 
akcí. Díky spolku jsem se 
mohl vydat třeba na celosvě-
tový kongres farmáků do 
Utrechtu.

Moje studium  v Hradci 
Králové 
Jako Pražákovi se mi nejprve 
příliš nechtělo z hlavního 
města, ale Hradec mě 
nadchl! Toto krásné město 
bylo několikrát zvoleno jako 
„Nejlepší město pro život“. 
S dobrou dopravní dostup-
ností je tu všechno, co člověk 
potřebuje, ale zároveň zde 
není přelidněno. Koleje jsou 
800 m od fakulty, místo 
dostane téměř každý. Navíc 
ubytovací situace ve městě je 
tak dobrá, že za podobnou 
cenu můžete najít i pěkný pri-
vát.

A co dál? 
Dnes, již jako absolvent, 
mohu říct, že studium farma-
cie na naší fakultě je sice 
velmi náročné, ale zároveň 
plnohodnotné, nesmírně zají-
mavé, se širokým záběrem 
a výborným uplatněním 
v praxi.  

PROFIL ABSOLVENTA: 
Univerzita Karlova  
Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové 

Studijní program 
Farmacie – pětileté 
magisterské studium 

Facebook skupina pro 
uchazeče 

Už několikátým rokem 
máme skupinu Uchazeči 
FaF UK v HK na Faceboo-
ku. Chcete zjistit, proč je 
farmačka tou nejlepší vol-
bou pro vás? Ptejte se 
přímo zde – žádný dotaz 
nezůstane bez reakce. 
Odpovím vám já, současní 
studenti i čerství absol-
venti fakulty!

A co výměnné pobyty?  
Během mých studií tolik možností 
nebylo, ale dnes mají studenti 
mnoho příležitostí, jak se podívat 
do světa. Např. v rámci progra-
mu ERASMUS + nebo s univerzit-
ní studentskou organizací IVSA, 
která byla oceněná od IVSA 
Globe ve Vídni za rok 2016, kdy 
zorganizovala devět výměnných 
pobytů. I univerzita podporuje 
studenty z vlastní vnitřní granto-
vé agentury. 

Můžete říci něco k uplatnění 
absolventů?  
Naši absolventi mají velmi dobré 
uplatnění, pracují jako úřední 
veterinární lékaři, inspektoři SZPI 
a dalších dozorových orgánů, 
v laboratořích, v potravinářských 
provozech (včetně stravovacích) 
při kontrole kvality a hygieny 
a v chovech zvířat.  

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE 
VFU BRNO: MGR. JANA DOLEŽELOVÁ 

 
FAKULTA SE ZAMĚŘUJE VÝUKU  
VETERINÁRNÍ MEDICÍNY S ORI-
ENTACÍ NA POTRAVINOVÁ ZVÍ-
ŘATA, BEZPEČNOST A KVALITU 
POTRAVIN A OCHRANU ZVÍŘAT 
A WELFARE S PŘEDPOKLADY 
PRO UPLATNĚNÍ I V DALŠÍCH 
ZEMÍCH EU.

Jaký obor jste vystudovala? 
Vystudovala jsem obor Bezpeč-
nost a kvalita potravin. 

Co nejvíce láká budoucí studen-
ty?  
Fakulta nabízí studium ve velmi 
zajímavých oborech. Velkou výho-
dou je výuka v jednom areálu, stu-
denti nemusejí nikam přejíždět 
a mají vše v dosahu. Volný čas je 
možné trávit v parku, v knihovně 
nebo při desítkách sportovních 
činností v obrovské sportovní 
hale. 

Více na
www.faf.cuni.cz
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Na ekonomii se 
v loňském roce hlásilo

28.342 uchazečů.

 19.136 bylo přijato 

EKONOMICKÉ OBORY

 

KDE VÁM POMOHOU NSZ SCIO

škola fakulta uzávěrka

JU Ekonomická fakulta 14. 4.

MU Ekonomicko-správní fakulta 28. 2.

MENDELU Provozně ekonomická fakulta 20. 3.

TU Ekonomická fakulta 31. 3.

SU Obchodně podnikatelská f. v Karviné 19. 4.

UHK Fakulta informatiky a managementu 28. 2.

UJEP Fakulta sociálně ekonomická 31. 3.

UPa Fakulta ekonomicko-správní 15. 3.

UTB Fakulta managementu a ekonomiky 31. 3.

VŠB-TU Ekonomická fakulta 15. 5.

VŠE Fakulta managementu 30. 4.

Národohospodářská fakulta 30. 4.

VUT Fakulta podnikatelská 31. 3.

ZČU Fakulta ekonomická 31. 3.

ŠkodaAuto 30. 4.

VŠEM 1. 3.

Na ekonomické obory chodí 
často ti, kteří se rozhodují poz-
ději, nebo mají s výběrem 
oboru problém. To samo 
o sobě není špatně. Vysoká 
škole je dnes víc než kdy jindy 
o univerzální přípravě a co nej-
širším přehledu. V době, kdy 
se požadavky pracovního 
trhu zásadně mění a nikdo 
neví, co bude za 10 let, se roz-
hodně nemusíte cítit špatně, 
pokud váháte,  do které 
oblasti se pustit. Ekonomické 
obory nabízí neuvěřitelné 
množství různých zaměření a 
ať už vás lákají obory, kde 
uplatníte schopnost rozho-
dování a vedení lidí (mana-
žerské), komunikaci slovní 
i písemnou (PR, marketing) 
nebo jste spíše na čísla (eko-
nometrie a statistika), roz-
hodně si najdete to své. Stej-
ně tak klesající počet uchaze-
čů o ekonomii  rozhodně 
neznamená, že by nějak 
výrazně klesala poptávka po 

absolventech. Natož kvalita 
ekonomických fakult, i když se 
to mnohdy mezi žáky traduje. 
Ekonomicky zaměřené obory 
patří na mnoha fakultách mezi 
ty nejprestižnější. Pozor si jen 
dejte, než začnete při jejich stu-
diu pracovat, je to celkem 
častý př ípad a  dokonce 
i důvod, proč část posluchačů 
nedostuduje, i když na absol-
vování školy mají. Ke studiu eko-
nomických oborů se v minulém 
roce hlásilo témř 50 tisíc lidí, 
většina byla přijata (ale to už 
dnes platí o většině oborů 
mimo právo a lékařství). Eko-
nomické fakulty mají v prvních 
ročnících společný základ, 
který vám dá právě ty potřeb-
né znalosti a rozhled, umožňu-
jící široké uplatnění, zároveň 
vám ale v pozdějších ročnících 
a hlavně v navazujícím studiu 
nabídnou zaměření a pro-
hloubení odborných znalostí, 
pokud o ně budete stát. Na to 
máte ale ještě čas:)  
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Nejvýše postavení  

manažeři si průměrně 

vydělají více než 

 200.000 měsíčně

2006 2009 2012 2015

MŠMT, databáze Uchazeč  

Přihlášení uchazeči na ekonomické obory

33.309

42.038
41.806

28.342

20 tis.

25 tis.

30 tis.

35 tis.

40 tis.

15 tis.



Proč ses přihlásila na Ekono-
mickou fakultu VŠB-TU Ost-
rava? 
Musím přiznat, že Ekonomická 
fakulta VŠB-TU Ostrava pro 
mě nebyla volba číslo jedna. 
Přihlásila jsem se hlavně pro-
to, že to byla fakulta ekono-
mického zaměření bl ízko 
mého domova. Teď své volby 
vůbec nelituji, právě naopak. 
Být mi 18, přihlásím se znova. 

V čem vidíš největší přidanou 
hodnotu Ekonomické fakul-
ty? 
Za pět let studia jsem se pře-
svědčila o tom, že je to kvalitní 
škola, která má co nabídnout. 
Setkala jsem se vždy se 
vstřícným a osobním přístu-
pem, nikdy jsem nebyla pro 
pedagoga jen číslo. Nevím 
o jiné škole, kde by byly tak 
obrovské možnosti studia 

ANETA TEICHMANNOVÁ, STUDENTKA 
2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA, 

 

v zahraniční. Já jsem si uká-
zala prstem a do pár měsíců 
jsem seděla v lavicích na 
prestižní britské univerzitě, ze 
které mám i titul. Jinde čekáte 
dva tři roky a ani nevíte, jestli 
se na vás dostane. Na EkF 
můžete získat praxi už při stu-
diu – působí tady studentské 
spolky a v těch mají šikovní stu-
denti dveře otevřené. Znám 
několik lidí, kteří díky práci 
v nich pak získali super místo. 

 

 www.drzimetimisto.cz
   

www.sokolska33.cz

Zjistěte více na

EKONOMICKÁ FAKULTA, VŠB-TU OSTRAVA 

ZÁKONITOSTMI FUNGOVÁNÍ 
EKONOMIKY A VEŘEJNÉ 

SPRÁVY, PRINCIPY 
FINANČNÍCH TRHŮ NEBO 

MANAGEMENTEM FIREM TĚ 
PROVEDOU NA 

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 
FAKULTĚ. AŤ UŽ SI VYBEREŠ 

KTERÝKOLIV OBOR, STUDIUM 
SE TI PODAŘÍ PROPOJIT 
S PRAXÍ A POSUNEŠ SE 

V CIZÍCH JAZYCÍCH.

Co studuješ?
Studuj i  na Ekonomicko-
správní fakultě prezenční 
bakalářský program finance 
a účetnictví, konkrétně obor 
finance. Mým cí lem bylo 
vybrat si obor, který bude mít 
co nejširší škálu uplatnitel-
nosti. Peníze přeci hýbou svě-
tem.  

Proč sis vybral Ekonomicko-
správní fakultu?
Je to bezpochyby jedna z nej-

lepších ekonomických vyso-
kých škol v Česku. Navíc na mě 
zapůsobilo renomé Masary-
kovy univerzity, možnost 
budoucího uplatnění a celko-
vý přístup univerzity ke stu-
dentům.

Přijímačky jsi zvládl v poho-
dě?
To se rozhodně říci nedá. Na 
přijímací řízení ve formě TSP 
jsem přišel značně nepřipra-
vený, což uchazečům rozhod-
ně nedoporučuji. Naštěstí 
jsem skončil těsně nad čarou 
a  by l  p ř i j a t  j a ko  j e d e n 
z posledních šťastlivců.

Co tě v prváku příjemně pře-
kvapilo?
Prostředí moderní fakulty, 
menza, pohodlná křesla pří-
mo ve vestibulu školy, bohatá 
fakultní knihovna, kvalitní 
a příjemní vyučující a přátel-
ský kolektiv spolužáků.

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA 
MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ: JAN SVOBODA
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PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA 
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ BYLA ZALOŽENA 
V ROCE 1959 A JE NEJSTARŠÍ EKONOMICKOU FAKULTOU NA MORAVĚ. NABÍZÍ EKONOMICKÉ 

A INFORMATICKÉ VZDĚLÁNÍ NA VŠECH TŘECH STUPNÍCH VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA 
V ČESKÉM I ANGLICKÉM JAZYCE. 

Jirko, co studuješ na PEF?
Jsem studentem oboru Eko-
nomika a Management.

Jaké jsi měl očekávání, než jsi 
začal studovat na PEFce?
Jsem z malé vesničky, takže 
z přesunu do Brna jsem byl 
zpočátku nervózní, ale nad-
šený zároveň. Postupem času 
se nervozita začala ztrácet 
a nadšení rostlo. Ve škole to 
probíhalo lépe, než jsem čeka-
l. Myslel jsem si, že se můj život 
bude motat jen kolem školy. 
Částečně to byla pravda. Při-
dali se k tomu však noví kama-
rádi, seznamovací večírky 
a spousta dalších aktivit.

Čeho si nejvíce ceníš?
Cením si toho, jak fakulta 

dokáže podporovat studenty 
v jejich aktivitách a otevírá jim 
dveře do světa. Ať už je to 
přes podporu studentských 
spolků, akcí pořádaných stu-
denty, či možností studovat 
n a  v ý m ě n n é m  p o b y t u
v zahraničí.

Co tě nejvíce baví?
Mimo studium mě nejvíce 
baví zapojovat se do dění na 
fakultě. Se spolužáky organi-
zujeme diskuzní setkání v pro-
jektu Lidé z Praxe a dále na 
naší fakultě působím jako 
ambasador Digitální Garáže, 
což je projekt od Googlu. Tyto 
činnosti rozvíjí nejen mě, ale 
i mé spolužáky a vděčím za to 
hlavně PEF.

FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI: 

Proč ses rozhodl na rok vymě-
nit plzeňskou fakultu za studi-
um ve Finsku?
Celé bakalářské studium jsem 
strávil v Plzni a neustále jsem 
pracoval nebo studoval. Chy-
běly nějaké poznatky ze 
zahraničí. Finsko byla výzva. 

Jak probíhá tvůj běžný studij-
ní den a jak trávíš volno?
Studium je jiné, žádné učení 
zpaměti. Vše se zaměřuje na 
skupinové projekty a řada 
předmětů se vyučuje online, 
formou videokonferencí, při 
kterých nám profesoři zadá-
vají různé úkoly, které pak ve 
stanoveném termínu ode-

vzdáváme a prezentujeme. 
Volno trávím na koleji, chodí-
me do sauny nebo cestujeme. 

Jaké cenné zkušenosti jsi 
během prvního semestru zís-
kal?
Určitě je to práce v meziná-
rodním týmu. Je zajímavé 
vidět, jaké pracovní návyky 
mají lidé z různých kultur. 
Mám štěstí, že se věnuji grafi-
ce a mohu tak pracovat pro 
svoje klienty v Čechách i z Fin-
ska, a i to je zajímavá zkuše-
nost. Stejně tak poznávání 
jiného národa. Finové jsou 
velmi přátelští, čestní a slušní. 
Nemají ve zvyku podvádět 

JIŘÍ NEČAS

nebo obcházet zákony.

V čem myslíš, že ti z hlediska 
tvého budoucího zaměstnání 
studium ve Finsku pomůže?
Vysokou školu má dnes kde 
kdo. Je dobré sbírat do CV 
něco, čím se můžete odlišit. 
Roční studium v zahraniční je 
velké plus. V budoucnu bych 
rád pracoval v oblasti rekla-
my či médií, a když porovnám 
výuku marketingu u nás a ve 
Finsku, tak přeci jen máme 
v ČR co dohánět.
 

ZDENĚK ELIÁŠ, NAVAZUJÍCÍ STUDIUM OBORU 
PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU
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Zkuste to, vyplatí se to
NA TÝDEN VYSOKOŠKOLÁKEM:

Studenti mají dnes na výběr 
mnohem více škol i oborů. Jed-
nou z možností, která s výbě-
rem pomůže, je zažít studium 
na vlastní kůži. Proč jste si 
vybrala zkušenost být vysoko-
školákem na CEVRO Institutu?
Projekt Na týden vysokoškolá-
kem, který naše škola pořádá 
každoročně, byla výbornou zku-
šeností a rozhodujícím fakto-
rem při výběru. Rozhodla jsem 
se ho zúčastnit zejména proto, 
že žádná jiná škola nic podob-
ného neorganizovala. A jak nej-
lépe zjistit, jak vysokoškolské 
studium probíhá než takto? 
Dalším faktorem bylo, že jsem 
nechtěla udělat při rozhodo-
vání chybu jako většina mých 
kamarádů. Nerozvážně vybrali 
obor či školu a ztratili tím rok 
života.

Byla tato zkušenost rozhodují-
cí?
Rozhodně ano. CEVRO Institut 
mě přesvědčil o tom, že je to 

sice škola malá, ale s individu-
álním přístupem, kvalitní výu-
kou a přátelským prostředím. 

Jak celý projekt Na týden vyso-
koškolákem funguje? Zkuste 
ho popsat z vlastní zkušenosti.
Škola pro nás připravila pro-
gram a také jsme dostali rozpis 
přednášek, z nichž jsme si dva-
náct mohli vybrat. Z předná-
šek, které jsem navštívila, jsem 
byla nadšená. Mezi vyučujícími 
nebyli žádní "uspávači hadů", 
ale lidé z praxe, kteří dokázali 
svým výkladem zaujmout. Díky 
projektu jsem poznala mnoho 
zajímavých lidí i mezi účastníky. 
Myslím, že jsme byli skvělá par-
ta a jsem ráda, že někteří z nás 
se poté stali i spolužáky.

Dominika Uhlířová, nyní 
studentka oboru Hospodářská 

politika/Ekonomie přebírá 
certifikát absolventa projektu 

Na týden vysokoškolákem 2016

NA TÝDEN 
VYSOKOŠKOLÁKEM 2017
20. – 24. 2. 2017
WWW.CEVROINSTITUT.CZ
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LIBEREC Z VEJŠKY: MATOUŠ FALOUT
 

Jaký obor studuješ?
Letos končím bakalářské stu-
dium oboru Podniková ekono-
mika.

Proč sis vybral zrovna Ekono-
mickou fakultu Technické uni-
verzity v Liberci?
Důvodů bylo několik: Možnost 
studovat třeba i tři cizí jazyky, 
široká nabídka pracovních 
a studijních pobytů v zahrani-
č í ,  p r o p o j e n í  f a k u l t y  s 
významnými českými podni-
ky, ale taky samotná univerzi-
ta. Má dobrý zvuk.

Co je na studiu na Ekonomic-
ké fakultě nejzajímavější?
Super jsou předměty, které 
dávají učebnicovou teorii do 
souvislosti s aktuálním děním 
v byznysu. Hodně motivující 
jsou taky přednášky odborní-
ků z praxe. Navíc se mi líbí 

osobní přístup a vstřícnost uči-
telů i skoro rodinná atmosfé-
ra na fakultě.

A kromě školy?
Jsem rád, že jsem si vybral 
„vejšku“ právě v Liberci. Nic tu 
není daleko, harcovské koleje 
žijí ve dne v noci a člověk tu 
najde spoustu přátel. Pra-
covních příležitostí je v Liberci 
taky dost. Jen to počasí 
občas trochu zazlobí.

Změnil bys něco, když se podí-
váš zpět na přijímací zkoušky 
a své studium?
S dobrými výsledky se dá na 
Ekonomickou fakultu dostat 
i bez přijímaček. Během baka-
lářského studia jsem měl asi 
víc využít možností vyjet do 
zahraničí. To snad ale ještě 
doženu na navazujícím.

v italském Turíně ve společnosti 
Graziano Oerlikon. Díky vítězství 
v soutěži o nejlepší diplomovou 
práci v angličtině jsem také 
absolvovala stáž v holandském 
závodě firmy Baťa. 

Kam vedly tvé kroky po absolvo-
vání fakulty?
Dnes pracuji v Turíně ve společ-
nosti CNH Industrial (do portfo-
lia společnosti patří výrobci auto-
mobilů, autobusů, zemědělských 
strojů a další firmy) a odpovídám 
za to, aby od evropských doda-
vatelů včas, ve správném množ-
ství a kvalitě a s nízkými náklady 
dorazil požadovaný materiál. 
Mnoho lidí se mne dodnes ptá, 
jestli jsem neměla strach vrh-
nout se do podobných dobro-
družství. Myslím, že strach je při-
rozený. Mým krédem ale je, že 
když už se mám bát, tak ať to stojí 
za to, a bojím se u něčeho, co mě 
baví. Všechny příležitosti, které 
jsem na fakultě získala mi ote-
vřely dveře k novým zkušenos-
tem, kontaktům a následně 
úspěšné pracovní kariéře.

FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY 
VE ZLÍNĚ: MARTINA LOVECKÁ

 
Co bylo důvodem, že sis vybrala 
ke studiu FaME?
Vystudovala jsem obor Průmys-
lové inženýrství a jako největší 
přínos fakulty vidím v propojení 
teorie a úzkou spolupráci s praxí. 
Kvalitu studia dokládá i umístění 
na předních příčkách žebříčků 
ekonomických fakult v ČR (6. mís-
to v HN, 3. místo v časopisu Tý-
den, 2. místo v soutěži FAKULTA 
ROKU v kategorii Ekonomie – 
veřejné školy). 

V čem vidíš nejdůležitější výbavu 
pro nalezení zaměstnání?
Jednoznačně angličtinu, na 
FaME si mohou studenti běžně 
zapsat i předměty v anglickém 
jazyce. Navíc kromě titulu na 
FaME mohou získat i mezinárod-
ně uznávaný titul BA Hons/MSc. 
na britské University of Hudder-
sfield. Každý student může využít 
možnost strávit část studia na 
některé z mnoha partnerských 
zahraničních univerzit. Já jsem 
vycestovala v rámci projektu 
Erasmus do Rakouska, později, 
při zpracovávání diplomové prá-
ce, jsem strávila jeden semestr 

NA FAME MŮŽETE STUDOVAT 

MANAGEMENT A EKONOMIKU, 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ, ŘÍZENÍ 

KVALITY A VÝROBY, VEŘEJNOU 

SPRÁVU A REGIONÁLNÍ 

ROZVOJ. V NAVAZUJÍCÍCH 

MAGISTERSKÝCH 

PROGRAMECH (ČI JEJICH 

SPECIALIZACÍCH) NAPŘ. 

MANAGEMENT A MARKETING, 

DESIGN MANAGEMENT, 

MANAGEMENT VE 

ZDRAVOTNICTVÍ, 

PODNIKOVOU EKONOMIKU, 

EKONOMIKU CESTOVNÍHO 

RUCHU, PRŮMYSLOVÉ 

INŽENÝRSTVÍ, FINANCE, 

FINANČNÍ KONTROLU, 

VEŘEJNOU SPRÁVU A 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
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EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
 



SE VZDĚLÁNÍM Z INSTITUTU EKONOMICKÝCH STUDIÍ FSV UK 
JSTE SKVĚLE PŘIPRAVENI NA PRÁCI V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

 
PETRA VALÍČKOVÁ UKONČILA MAGISTERSKÉ STUDIUM NA IES V ROCE 2012. V SOUČASNÉ DOBĚ ZDE POKRAČUJE 

V DOKTORSKÉM STUDIU A TAKÉ ZDE UČÍ. ZÁROVEŇ PRACUJE JAKO KONZULTANTKA PRO MEZINÁRODNÍ PORADENSKOU 
SPOLEČNOST FRONTIER ECONOMICS V LONDÝNĚ, KDE SE VĚNUJE PŘEVÁŽNĚ PROJEKTŮM TÝKAJÍCÍM SE ENERGETIKY.

Bakaláře jste vystudovala na 
Masarykově univerzitě v Brně 
a magisterské studium jste 
absolvovala na IES FSV UK. Proč 
jste se rozhodla změnit města a 
univerzity?
V posledním roce mého bakalář-
ského studia jsem uvažovala, co 
dál. Náhodou jsem přitom mluvi-
la s několika absolventy IES 
a jejich pozitivní zkušenosti mne 
povzbudily, abych tuto příleži-
tost zkusila. Když na to koukám 
zpětně, říkám si, že to bylo 
opravdu jedno z nejlepších roz-
hodnutí, které jsem kdy udělala. 
Magisterské studium na IES je 
opravdu na vysoké úrovni, vyu-
čovacím jazykem je angličtina 
a bezpochyby jsem se zde moc 
naučila. Jsem přesvědčená 
o tom, že toto studium mi výraz-
ně rozšířilo škálu pracovních mož-
ností, včetně těch zahraničních.

V zimním semestru jste na IES 
učila nový předmět: Energy Mar-
kets and Economicse. Proč jste si 
vybrala toto téma?
Toto téma jsem si vybrala, pro-
tože Energy Economics je velmi 
zajímavou a  praktickou oblastí 
ekonomie, a  také se tomuto 
oboru věnuji ve své práci v Lon-
dýně. V kurzu se studentům sna-
žím poskytnout možnost apliko-
vat ekonomické teorie v  praxi. 
Předmět kombinuje teoretickou 
znalost s praktickou aplikací zna-
lostí na opravdových trzích. Také 
v kurzu například hovořím o  pro-
jektech, na kterých pracuji, což, 
jak věřím, může studentům 
poskytnout lepší uplatnění na 
trhu práce. Protože už několik let 
v oblasti energetiky pracuji, ráda 
bych studentům předala zna-
losti, které bych asi nejlépe 
popsala jako „to, co bych si přála 
vědět, než jsem v  dané oblasti 
začala pracovat“. 

JÍT ZA TÍM, ČEMU VĚŘÍTE
 

Jakým směrem jste se ubírala 
po úspěšném absolvování Eko-
nomické fakulty?
Zhruba týden po dostudování, 
tedy v létě 2014, jsem si začala 
hledat práci. Shodou okolností 
byl první inzerát, na který jsem 
odpověděla, právě do CB Auta. 
Absolvovala jsem tříkolové výbě-
rové řízení a nakonec zde získala 
přibližně měsíc po státnicích pozi-
ci asistentky prodeje. První rok 
jsem měla na starosti především 
administrativu spojenou s pro-
dejem. Poté jsem se posunula na 
pozici supervizora prodeje, mar-
ketingu a personalistiky a v sou-
časné době zde působím jako 
manažerka marketingu. Musím 
se ale přiznat, neočekávala jsem, 
že má kariérní dráha bude mít 
tak rychlý průběh a že za rok 
a půl budu patřit do top mana-
gementu firmy. 

V čem spočívá náplň Vaší práce? 
Jako manažerka marketingu 
mám na starosti marketing, 
reklamu a PR celé společnosti 
CB Auto. Jsem odpovědná za 
veškeré online, rádiové, printové 
a billboardové kampaně. Záro-
veň plánuji různé eventy a team-
buildingy nebo píši PR články. 

Studovala jste obor Obchodní 
podnikání se zaměřením na mar-
keting a management. Jak dnes 
s odstupem času hodnotíte svou 
praktickou připravenost pro 
práci v oboru po dokončení ško-
ly?
Studium na Ekonomické fakultě 
mi pomohlo připravit se na bez-
problémový vstup na trh práce. 
Naučila jsem se vystupovat, jed-
nat s lidmi, získala jsem určitý 
nadhled a nastavila si vlastní 
hodnoty. Díky tomu všemu jsem 

schopná obstát na pozici, kterou 
nyní mám. Každý den míjím při 
cestě do práce univerzitní kam-
pus a vzpomínám na příjemná 
léta strávená studiem. A určitě 
bych neměnila. Byla jsem na 
fakultě spokojená a dnes mohu 
říci, že díky studiu v Českých 
Budějovicích jsem získala práci 
v CB Auto.

Co poradíte studentům, kteří se 
také chtějí stát manažery?
Měli byste být vždy sami sebou, 
mít oči otevřené a správně pou-
žít to, na co vás škola připravila. 
A pokud chcete opravdu něčeho 
dosáhnout, nesmíte jen doufat, 
ale musíte věřit. V tom je pravá 
podstata úspěchu – jít za tím, 
čemu věříte. 

JEŠTĚ PŘED DVĚMA LETY USEDALA ABSOLVENTKA OBORU OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY LUCIE STAŇKOVÁ DO LAVIC VE VYSOKOŠKOLSKÝCH POSLUCHÁRNÁCH. DNES JE MANAŽERKOU 

ODPOVĚDNOU ZA MARKETINGOVOU STRATEGII JEDNOHO Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PRODEJCŮ OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH 
VOZŮ V JIHOČESKÉM REGIONU A AREÁL UNIVERZITY JÍ KAŽDÝ DEN PŘI CESTĚ DO PRÁCE PŘIPOMÍNÁ LÉTA STRÁVENÁ 

NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ.

Marketingová manažerka CB Auto Ing. Lucie Staňková, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
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FAKULTA PODNIKATELSKÁ, VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BRNĚ

 

„Podnikatelka není jistota skvělé 
práce a budoucnosti. Podnikatelka 
je možnost. Možnost učit se od těch 

zkušených, možnost cestovat, 
možnost najít si přátele. Možnost 

inspirace pro životní business.”
Lucie Koleňáková, absolventka, 

Podnikové finance a obchod

„Studenti naší fakulty se během 
studia zaměřují na různé oblasti 
podnikové sféry. Management, 

marketing, výrobu, obchod, 
ekonomiku, finance, účetnictví 

a informatiku poznají na úrovni 
teoretické i aplikační. Po 

absolvování mohou nastoupit na 
různé posty ve firmách nebo začít 
vlastní podnikání. Mohou si vybírat 
a jsou úspěšní. A to je něco, na co 

jsme hrdí.”
Stanislav Škapa, děkan fakulty

To, co člověk této škole dá, to se 
mu také vrátí a u mě to platí 
dvojnásobně. Škola mi dává 

rozhled, spoustu kontaktů 
a i potřebnou praxi. Vybírat znova 

vysokou školu, tak si vyberu 
stejně.

Jakub Zikmund, student, 
Ekonomika a procesní 

management

 „Podnikatelská fakulta předčí 
mnoho ostatních fakult v přístupu 
ke studentům. Studium je nejen 
přínosem vědomostí k osobnímu 

rozvoji, ale i zábavou. To mi pomáhá 
se lépe realizovat a také získávat 

kontakty a přátele.”
Petr Novotný, student, Ekonomika 

podniku

ČÍM JE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ZAJÍMAVÁ?
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