Vyhláška č. 4DV/2017 děkana Fakulty ekonomické ZČU
Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 na navazující
magisterský studijní program
Čl. 1 – Studijní program, studijní obor
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (§ 48 - § 50
Přijímání ke studiu) vyhlašuje děkan FEK ZČU 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok
2017/2018 na navazující magisterský studijní program:
N6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: 6209T033 - SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Forma studia: prezenční
Místo studia: Plzeň
Čl. 2 – Přihláška ke studiu
1.

Mezní termín pro podání přihlášky: 31. červenec 2017

2.

Přihlášku ke studiu podává uchazeč pouze v elektronické formě na www stránce
http://eprihlaska.zcu.cz . Přihlášky v papírové formě se neakceptují.

3.

Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje ve lhůtách stanovených v rámci
informačního systému ZČU. Fakulta je oprávněna vyzvat uchazeče k doložení údajů
uvedených v přihlášce. Neodstranění vad může mít za následek nezahájení nebo zastavení
přijímacího řízení.

4.

Uchazeč neposílá vytištěnou elektronickou přihlášku na fakultu.

1.

Čl. 3 – Administrativní poplatek za přijímací řízení
Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativního poplatku,
který činí 500,- Kč. K úhradě poplatku uchazeč použije bezhotovostní převod z účtu nebo
platbu v hotovosti na přepážce Komerční banky, poštovní poukázku nelze použít.

2.

Číslo účtu a další údaje pro zaplacení poplatku jsou uchazeči vygenerovány při podání
elektronické přihlášky.
Výše poplatku:
Způsob platby:

500,- Kč
formou bankovního převodu nebo vkladu v hotovosti na bankovní
účet ZČU u Komerční banky
Banka:
KB Plzeň-město
Účet:
4811530257/0100
Variabilní symbol: 5175 0001 17
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3.

O přiřazení zaplaceného poplatku k přihlášce je uchazeč informován mailem, který je
odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.

Čl. 4 – Přijímací zkouška na navazující magisterské studium
1. Přijímací zkouška pro navazující magisterské studium se koná v Plzni dne 22. 8. 2017.
Uchazeč obdrží pozvánku e-mailem nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky na
e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronické přihlášce.
2. Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z vybraných profilových oblastí studijního
oboru. Uchazeč provádí výběr odpovědí z nabízených možností a prokazuje tak porozumění
výše uvedeným oblastem na úrovni bakalářského studia. U písemné přijímací zkoušky nejsou
povoleny žádné pomůcky ani kalkulačka.
 Obsah testu a čas na vypracování:
Test z vybraných profilových oblastí; čas na vypracování testu: 60 minut. Základní okruhy
přijímací zkoušky jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
3. Podmínky úspěšného vykonání přijímací zkoušky:
 Celkový počet bodů z přijímacího testu:
test z vybraných profilových oblastí – celkem lze získat 100 bodů.
 Minimální hranice pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky:
test z vybraných profilových oblastí – minimální hranice je 50 bodů.
4. Uchazeči, kteří splnili uvedenou minimální hranici, budou přijímáni podle pořadí celkem
získaných bodů do výše volné kapacity studijního oboru.
Čl. 5 – Přijímání na navazující magisterské studium bez přijímací zkoušky
1. Pro navazující magisterský studijní program 6209T033 Systémové inženýrství a informatika,
studijní obor 6209T033 Systémy projektového řízení, jsou bez konání přijímací zkoušky
přijímáni uchazeči, kteří v akademickém roce 2016/2017 studovali bakalářský studijní
program B6209 Systémové inženýrství a informatika, studijní obor 6209R033 Systémy
projektového řízení nebo bakalářský studijní program B6208 Ekonomika a management,
studijní obor 6208R086 Podniková ekonomika a management nebo studijní obor 6208R044
Management obchodních činností, a jejichž vážený studijní průměr za celé studium
nepřekročil hodnotu 2,50.
2. Uchazeč o studium, který splňuje podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, má povinnost
zaslat doporučeným dopisem nebo předat osobně na studijní oddělení fakulty v Plzni
do 31. 7. 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka nebo osobního předání) žádost o
prominutí přijímací zkoušky. Formulář žádosti je k dispozici na webové stránce
www.fek.zcu.cz/uchazec. Údaje o studiu uchazeče uvedené v žádosti musí být potvrzené
studijním oddělením fakulty resp. vysoké školy uchazeče.
Čl. 6 – Nutné podmínky přijetí ke studiu
1. Nutnou podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je
absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu (§ 48 odst. 1 zákona
č. 111/1998 Sb. v platném změní). Úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu nebo
potvrzení fakulty o absolvování studijního programu s uvedením termínu plánované
promoce musí uchazeč předložit nejpozději v den zápisu ke studiu. Uchazeč, který
absolvoval studijní program v zahraničí, musí nejpozději v den zápisu do studia předložit na
studijní oddělení FEK doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR
(nostrifikaci), pokud to předpisy České republiky u konkrétní země vyžadují.
2. Uchazeč, který absolvoval studijní program na vysoké škole v zahraničí (s výjimkou
Slovenské republiky), doloží znalost českého jazyka úředně ověřenou kopií dokladu
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o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince dokládající znalost
českého jazyka minimálně v úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky nebo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení dokládající absolvování maturitní
zkoušky z českého jazyka. Úředně ověřenou kopii dokladu musí uchazeč zaslat na studijní
oddělení fakulty do 31. 7. 2017 (rozhoduje datum poštovního razítka).
Čl. 7 – Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu
Uchazeči o studium se státním občanstvím jiného státu než ČR jsou přijímáni ke studiu na FEK
podle těchto zásad:





Studium probíhá v českém jazyce bez poplatku za studium.
Uchazeč koná přijímací zkoušku shodnou s českými uchazeči ve stejném termínu.
Uchazeč má právo požádat o prominutí přijímací zkoušky, pokud splňuje podmínky
uvedené v čl. 5.
Uchazeč, který absolvoval studijní program na vysoké škole v zahraničí, je povinen splnit
podmínky uvedené v čl. 6.
Čl. 8 – Nejvyšší počet přijímaných uchazečů

Nejvyšší počet uchazečů pro přijetí do uvedeného studijního programu a oboru je daný
vyhláškou děkana č. 7DV/2016.
Čl. 9 – Informace o průběhu a výsledku přijímacího řízení
1. Informace o průběhu přijímacího řízení mohou uchazeči sledovat od 31. 8. 2017 na adrese
www.pr.zcu.cz po zadání univerzitního čísla uchazeče, které uchazeč získá při podání
elektronické přihlášky.
2. Rozhodnutí o přijetí uchazeči obdrží do vlastních rukou u zápisu do studia. Pozvánky
k zápisu budou uchazečům zaslány 31. 8. 2017 na e-mailovou adresu uvedenou
v elektronické přihlášce. Zápis do studia se bude konat 13. 9. 2017. U zápisu do studia je
nutná osobní účast uchazeče.
3. Uchazečům, kteří nebudou přijati ke studiu, bude po 31. 8. 2017 odesláno do vlastních rukou
písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Čl. 10 – Kontakt na studijní oddělení
Adresa:
Fakulta ekonomická ZČU
Studijní oddělení
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

tel.: 377 633 013 nebo 377 633 019
e-mail: fek@service.zcu.cz

Plzeň, 24. 5. 2017
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
předseda AS FEK

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
děkan FEK ZČU

Příloha: Okruhy k přijímací zkoušce
3

Příloha: Okruhy k přijímací zkoušce
Navazující magisterský studijní obor: SYSTÉMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
Okruhy z profilových oblastí
Projektový management:
Projekt (řízení, charakteristiky, cíle). Fáze životního cyklu projektu. Projektový tým
(kompetence, řízení týmu, řízení konfliktů). Zahájení projektu (logický rámec, účastníci).
Plánování projektu (plán rozsahu projektu, časový plán, kritická cesta, typy zdrojů, plán
nákladů). Projektový controlling. Management kvality. Management komunikace. Management
projektových rizik.
Podniková ekonomika:
Podnik a podnikatelské prostředí. Cíle, funkce, základní činnosti podniku. Typologie podniků.
Výrobní faktory, jejich klasifikace. Bod zvratu, provozní páka. Kalkulace nákladů, nákladové
funkce. Majetková, kapitálová, organizační struktura podniku. Podnikové řízení, plánování.
Život podniku a jeho etapy. Životní cyklus výrobku. Výrobní činnost, výrobní kapacita,
produktivita práce.
Finance a účetnictví:
Majetková a finanční struktura podniku. Finanční zdroje podniku. Zvláštní formy financování
podniku. Investiční rozhodování v podniku a faktoru času. Hodnocení finančního zdraví
podniku. Alokace finančních zdrojů do oběžného majetku. Principy účtování o majetku,
závazcích, pohledávkách, nákladech a výnosech v podvojném účetnictví. Účetní závěrka.
Účtování přímých a nepřímých daní. Manažerské účetnictví (uživatelé, organizace účetního
systému, principy decentralizace a centralizace, klasifikace a řízení nákladů). Kalkulace
a rozpočty nákladů. Úlohy manažerského účetnictví na existující a budoucí kapacitě.
Statistika a operační výzkum:
Popisná statistika. Pravděpodobnost. Náhodná veličina. Vybraná rozdělení náhodných veličin a
jejich charakteristiky. Vícerozměrná náhodná veličina (náhodné vektory). Limitní věty. Náhodný
výběr a bodové odhady. Intervalové odhady. Testování hypotéz. Úvod do regrese. Lineární
programování (formulace úloh LP a celočíselného LP, grafické řešení, simplexová metoda);
základní pojmy teorie grafů, síťová analýza projektů (CPM, PERT); základy teorie hromadné
obsluhy, základní modely teorie zásob.
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