
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice 

na akademický rok 2014/2015 
 

 

1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů 

 
B6202 – bakalářský studijní program „Hospodářská politika a správa“ 

B6208 – bakalářský studijní program „Ekonomika a management“ 

B6209 – bakalářský studijní program „Systémové inženýrství a informatika“ 

N6202 – magisterský navazující studijní program „Hospodářská politika a správa“ 

N6208 – magisterský navazující studijní program „Ekonomika a management“ 

N6209 – magisterský navazující studijní program „Systémové inženýrství a informatika“ 

P1802  – doktorský studijní program „Aplikovaná informatika“ 

P6202  – doktorský studijní program „Hospodářská politika a správa“ 

P6208 – doktorský studijní program „Ekonomika a management“ 

P6209  – doktorský studijní program „Systémové inženýrství a informatika“ 

 

a) zadání přijímací zkoušky  

 

Předměty a druh přijímací zkoušky: 

Studijní programy: B6202, B6208, B6209 

Kritériem pro přijetí byl studijní průměr ze všech povinných předmětů z 1. pololetí 

posledního ročníku střední školy, bonifikace za státní maturitu z předmětu matematika a/nebo 

úspěšnou účast ve středoškolské odborné soutěži. 

 

Studijní program: N6202  

Písemná přijímací zkouška se koná z předmětů Ekonomie a předmětu Matematické metody 

v ekonomii. 

 

Studijní program: N6208 

Písemná přijímací zkouška se koná z předmětů Ekonomie a podniková ekonomika a předmětu 

matematické metody v ekonomii. 

 

Studijní program: N6209  

Písemná přijímací zkouška se koná z předmětů Matematické metody v ekonomii 

a Informatika. Pouze u oboru Pojistné inženýrství se přijímací zkouška koná z předmětů 

Ekonomie a z předmětu Matematické metody v ekonomii. 

 

Studijní program: P1802 

Přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je angličtina, 

druhým je němčina, ruština nebo francouzština. Ústní zkouška se koná z informatiky. 

Podmínkou účasti na přijímacím řízení je vypracování tezí k předpokládanému tématu 

disertační práce (cca 15 stran). 

 

studijní program: P6202  

Písemná i ústní přijímací zkouška se koná z jednoho cizího jazyka - angličtiny. Ústní zkouška 

se koná z ekonomické teorie a regionální a veřejné ekonomie. Podmínkou přijetí je 

vypracování tezí k předpokládanému tématu disertační práce (cca 15 stran). 

 



studijní program: P6208  

Písemná i ústní přijímací zkouška se koná z jednoho cizího jazyka – angličtiny. Ústní zkouška 

se koná z ekonomické teorie a managementu. Podmínkou přijetí je vypracování tezí 

k předpokládanému tématu disertační práce (cca 15 stran). 

 

studijní program: P6209  

Přijímací zkouška se koná ze dvou cizích jazyků, přičemž jedním jazykem je angličtina, 

druhým je němčina, ruština nebo francouzština. Ústní zkouška se koná z informatiky. 

Podmínkou účasti na přijímacím řízení je vypracování tezí k předpokládanému tématu 

disertační práce (cca 15 stran). 

 

 

b) kritéria vyhodnocení  

Bakalářské studium: pořadí uchazečů do jednotlivých studijních oborů bude určeno na 

základě bodového hodnocení, určeného na základě součtu studijního průměru ze všech 

povinných předmětů z 1. pololetí posledního ročníku střední školy a bonifikace za státní 

maturitu z předmětu matematika a/nebo úspěšnou účast ve středoškolské odborné soutěži.  

Uchazeč s nejnižším bodovým ohodnocením byl prvním uchazečem v pořadí. 

Bonifikace zvýhodňovala maturanty z matematiky a úspěšné účastníky středoškolských 

odborných soutěží a byla realizována ve třech hodnotách: 

a) 0 – bonifikace pro maturující z matematiky a zároveň úspěšné účastníky středoškolské 

odborné soutěže, 

b) 1 – bonifikace, buď pro maturující z matematiky, nebo pro úspěšné účastníky 

středoškolské odborné soutěže, 

c) 2 – bez bonifikace, nematuroval z matematiky ani se úspěšně neúčastnil středoškolské 

odborné soutěže. 

 

Navazující magisterské studium: Každá z testových položek byla podle její složitosti 

ohodnocena určitým počtem bodů. Pokud uchazeč zodpověděl testovou položku správně, 

získal z ní plný počet bodů. Pokud odpověď neznal, mohl se vzdát odpovědi, pak získal 

z položky 0 bodů. Pokud student odpověděl špatně, odečetla se mu jedna třetina bodového 

hodnocení položky. Výsledkem přijímací zkoušky byl součet bodových zisků (max. 200 

bodů). Kriteriem pro přijetí bylo získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací 

zkoušky. Uchazeč, který z písemné zkoušky z některého předmětu získal méně než 20 bodů, 

přijímací zkoušce nevyhověl. Z uchazečů, kteří vyhověli, bylo sestaveno podle celkového 

bodového zisku pořadí.  

 

V doktorských programech je uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm. 

 

B6202  - HPS – prezenční studium 

přijat na základě bodového hodnocení 

hranice pro obor VES činila 305 b.  

nepřijat z kapacitních důvodů  

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

 

B6202  - HPS – kombinované studium 

přijat na základě bodového hodnocení 

hranice pro obor VES činila 305 b. 



nepřijat z kapacitních důvodů  
 

B6208  - EM – prezenční studium 

přijat na základě bodového hodnocení 

hranice pro obor MP činila 290 b. 

hranice pro obor EPP činila 300 b. 

hranice pro obor MOPS činila 200 b. 

nepřijat z kapacitních důvodů  

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 

 

B6208  - EM – kombinované studium 

přijat na základě bodového hodnocení 

hranice pro obor MP činila 290 b. 

hranice pro obor EPP činila 300 b. 

hranice pro obor MOPS činila 200 b. 

nepřijat z kapacitních důvodů  

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 
 

B6209  - SII  - prezenční studium 

přijat na základě bodového hodnocení 

hranice pro obor IVS činila 200 b. 

hranice pro obor RIM činila 200 b. 

hranice pro obor IBS činila 200 b. 

hranice pro obor MFR činila  200 b. 

nepřijat z kapacitních důvodů  

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 
 

B6209  - SII  - kombinované studium 

přijat na základě bodového hodnocení 

hranice pro obor IVS činila 200 b.  

hranice pro obor RIM činila 200 b. 

hranice pro obor IBS činila 200 b. 

nepřijat z kapacitních důvodů  

nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení 
 

 

N6202  - HPS NMgr. – prezenční navazující studium 

přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr 

a výsledek SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijati 3 posluchači prezenční formy bakalářského 

studia HPS na FES) 

přijat na základě PZK – minimálně součet ekonomie a matem. metody  

obor RR 50 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací zkoušky 

pro 1. kolo;  

obor EVS 40 bodů pro 1. kolo a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu 

přijímací zkoušky; 48 bodů pro 2. kolo 

nepřijat pro neprospěch u PZK – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů 

 

N6202  - HPS NMgr. – kombinované navazující studium 



přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr 

a výsledek SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijato 6 posluchačů kombinované formy 

bakalářského studia HPS na FES) 

přijat na základě PZK – minimální součet předmětů ekonomie a matem. metody 

obor EVS 42 bodů 1. kolo a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací; 

44 bodů pro 2. kolo 

nepřijat pro neprospěch u PZK – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů 

 

 

N6208  - EM NMgr. – prezenční navazující studium 

přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr 

a výsledek SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijato 12 posluchačů prezenční formy bakalářského 

studia HPS na FES) 

přijat na základě PZK – minimální součet předmětů ekonomika a management a matem. 

metody obor EM 45 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací 

zkoušky;  

nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů 

 

N6208  - EM NMgr. – kombinované navazující studium 

přijat bez přijímacích zkoušek – prospěch v bakalářském studiu na FES - vážený průměr 

a výsledek SZZ je nižší nebo roven 2,0 (přijato 9 posluchačů kombinované formy 

bakalářského studia HPS na FES) 

přijat na základě PZK – minimální součet předmětů ekonomika a management a matem. 

metody obor EM 42 bodů a současně získání alespoň 20 bodů v každém předmětu přijímací 

zkoušky;  

nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů 

 

N 6209  - SII NMgr. – prezenční navazující studium 

přijat bez přijímacích zkoušek – ukončení bakalářského studijního programu SII na FES 

Univerzity v akad. roce 2011/2012 nebo 2012/2013 nebo úspěšné absolvování odpovídajícího 

bakalářského nebo magisterského studijního programu akreditovaného v ČR (přijato 

88 posluchačů). 

přijat na základě PZK – minimálně součet ek. předmětů (obor PI), matem. metod 

a informatiky (IVS, RIM)  

obor IVS bez přijímacích zkoušek  

obor RIM bez PZK 

obor PI získání alespoň 58 bodů pro 1. kolo, pro 2. kolo 43 b. 

nepřijat pro neprospěch u PZ – alespoň z jednoho předmětu získal méně než 20 bodů 

 

N 6209  - SII NMgr. – kombinované navazující studium 

přijat bez přijímacích zkoušek - ukončení bakalářského studijního programu SII na FES 

Univerzity v akad. roce 2011/2012 až 2013/2014 nebo úspěšné absolvování odpovídajícího 

bakalářského nebo magisterského studijního programu akreditovaného v ČR (přijato 

22 posluchačů). 

 

P 1802  - AI Ph.D. - doktorské studium  

přijat na základě PZK – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět 

přijímací zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)  

nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí  

 



 

 

P 6202  - HPS Ph.D. – doktorské studium  

přijat na základě PZK – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět 

přijímací zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)  

nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí  

 

P 6208  - EM Ph.D. – doktorské studium  

přijat na základě PZK – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět 

přijímací zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)  

nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí  

 

P 6209  - SII Ph.D. - doktorské studium  

přijat na základě PZK – přijat na základě doporučení zkušební komise (každý předmět 

přijímací zkoušky je hodnocen klasifikačním stupněm)  

nepřijat – zkušební komise nedoporučila přijetí  

 

c) základní statistické charakteristiky – viz část 4. 

 

2. Informace o konání přijímacího řízení 
 

a) termíny přijímacího řízení do studijních programů: 
 

B6202, B6208, B6209 – bez přijímacích zkoušek 

   

N6202, N6208, N6209 – 18. 6. 2014  1. kolo, 27. 8. 2014 – 2. kolo  

 

P 1802 – 30. 6. 2014 a 1. 10. 2014    

P 6202 – 23. 6. 2014 a 26. 9. 2014   

P 6208 – 23. 6. 2014 a 26. 9. 2014  

P 6209 – 30. 6. 2014 a 1. 10. 2014    

 

b) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 

 

B 6202, B 6208, B 6209       1. kolo PŘ 27. 6. 2014 

                                               2. kolo PŘ 13. 8. 2014 

N 6202, N 6208, N 6209       1. kolo PŘ 20. 6. 2014 

2. kolo PŘ 28. 8. 2014 

P 6202, P 6208    1. kolo 25. 6.; 2. kolo 26. 9. 2014 

P 1802, P 6209         1. kolo 1. 7. 2014; 2. kolo 1. 10. 2014 

  

c) termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

 

B 6202, B 6208, B 6209 pouze pro 1. kolo 19. 8. 2014  

N 6202, N 6209, N6208 pouze pro dodat. přijímací řízení 1. 10. 2014 

P 6202, P 6208  nebyla podána žádost o přezkoumání rozhodnutí 

P 1802, P 6209  nebyla podána žádost o přezkoumání rozhodnutí 

 

d) termín, kdy měl uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů 

 



Konkrétní termín nebyl určen. Nahlédnutí bylo možné kdykoliv po dohodě na studijním 

oddělení FES. 

 

e) termín ukončení přijímacího řízení 

 

B6202, B6208, B6209, N6202, N6208, N6209  2. 10. 2014 

P6202, P6209      5. 10. 2014 



3. Informace o výsledcích přijímacího řízení 

Studijní program 

Počet přihlášek 
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B6202 396 167 563 396 167 563 0 0 0 194 98 292 292 24 15 39 0 9 9 301 

B6208 909 271 1180 909 271 1180 0 0 0 480 206 686 686 26 1 27 16 0 16 702 

B6209 232 88 320 232 88 320 0 0 0 189 75 264 264 1 0 1 1 0 1 265 

N6202 178 123 301 164 100 264 3 6 9 89 40 129 138 19 8 27 0 0 0 138 

N6208 166 140 306 129 104 233 12 9 21 86 58 144 165 13 9 22 0 0 0 165 

N6209 124 35 159 122 31 153 97 29 126 16 0 16 142 0 0 0 0 0 0 142 

P6202 6 2 8 6 2 8 0 0 0 4 1 5 5 0 0 0 0 0 0 5 

P6208 1 3 4 1 3 4 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 

P6209 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

P1802 3 2 5 3 2 5 0 0 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 4 

Celkem 2016 831 2847 1963 768 2731 112 44 156 1062 482 1544 1700 83 33 116 17 8 25 1726 

 



4. Základní statistické charakteristiky testů 
 

B6202, B6208,  B6209   

 

Počet účastníků přijímacího řízení 1. a 2. kolo: 2063    

 

N6202, N6208, N6209  

Počet účastníků přijímacího řízení 1. a 2. kolo: 650 

 

 matematické metody v ekonomii  

Počet účastníků zkoušky:    409 

Počet variant zadání:     6  

Doba na vypracování:     60 minut 

Počet příkladů:     12 

Maximální možný počet bodů:   100 

 

N6202, N6208, N6209 (PI)    předmět ekonomie 

Počet účastníků zkoušky:    215 

Počet variant zadání:     6 

Doba na vypracování:     60 minut  

Počet otázek:                 40  

Maximální možný počet bodů:   100 

 

N6208 předmět ekonomie a podniková ekonomika 

Počet účastníků zkoušky:    190 

Počet variant zadání:     6 

Doba na vypracování:     60 minut  

Počet otázek:                 40  

Maximální možný počet bodů:   100 

 

N6209  informatika 

Počet účastníků zkoušky:    4 

Počet variant zadání:     2 

Doba na vypracování:     60 minut  

Počet otázek:                 40  

Maximální možný počet bodů:   100 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, 14. 10. 2014  

 

 

 

 

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. 

       proděkanka pro studium a pedagogickou činnost 


