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1/3 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomicko-správní fakultu MU  
do navazujících magisterských studijních programů pro ak. rok 2021/2022 

s výukou v českém jazyce s nástupem ke studiu  
od semestru Jaro 2022  

 

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní 

program, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu nejméně na bakalářském 

stupni. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací 

zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů; o přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty 

na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací 

zkoušky. 

1) Do navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě (s výjimkou 

sdružených studií, kdy uchazeč si volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU) 

 

Přijímací zkouška bude konána formou písemného testu dne 10. 1. 2022.  

 

Uchazeči vybírají správné odpovědi z několika variant (správných odpovědí u jedné otázky může být 

několik - dle zvoleného programu/oboru; pokud je jakákoliv odpověď chybná, potom je za otázku 0 

bodů; pokud jsou všechny odpovědi v otázce správně zodpovězeny, potom je za otázku 1 bod). 

Maximální počet bodů je 60, doba trvání testu 60 minut.  U programu Matematicko-statistické metody, 

doba trvání testu 90 minut. Předmětem testu je ověření znalostí z ekonomie a z odborných předmětů v 

rozsahu bakalářského studia na ESF MU. 

U programů Ekonomie a Hospodářská politika - maximální počet bodů 40, doba trvání testu 40 minut. 

Předmětem testu je ověření znalostí z ekonomie.  

 

Celkové pořadí uchazečů bude dáno počtem dosažených bodů. Uchazečům, kteří budou přijati a 

nebudou absolventy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a neprokážou, že během 

předchozího studia úspěšně vykonali zkoušku z předmětu, jenž je ekvivalentem předmětu Jazyk I 

mohou být předepsány rozdílové zkoušky v rozsahu předmětu Jazyk 1. 

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

1. podají si přihlášku na adekvátní navazující program nebo obor (program nebo obor 

stejnojmenný nebo přímo stanovený v níže uvedené tabulce); 

2. úspěšně absolvují bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě MU v  akademickém 

roce 2021/2022  

3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhne 2,65 (rozhodné období pro 

určení studijního průměru je den 30. 11. 2021 a vztahovat se bude ke konkrétnímu studiu 

v níže uvedené tabulce; za vážený studijní průměr se považuje údaj v Informačním systému 

MU); v případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), bude přijímací zkouška na základě 

výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta pouze tehdy, pokud bude mít 

uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do období studia v UDR. 

Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2021.  

4. v e-přihlášce si požádají o prominutí přijímací zkoušky.  
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Adekvátní programy nebo obor v prezenční formě studia navazující na bakalářské studium: 

Bakalářské studium mateřsky na ESF Navazující magisterské studium 

Hospodářská politika Ekonomie 
Hospodářská politika  
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
Veřejná ekonomika a správa 
Regionální rozvoj 

Podniková informatika  Podniková informatika 

Veřejná ekonomika a správa  
Veřejná ekonomika a správa 
Hospodářská politika 
Regionální rozvoj 

Ekonomika a řízení nestátních neziskových 
organizací 

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

Regionální rozvoj a cestovní ruch Regionální rozvoj 
Hospodářská politika 
Veřejná ekonomika a správa 

Ekonomie Ekonomie 
Hospodářská politika 
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
Matematicko-statistické metody v ekonomii 
Veřejná ekonomika a správa 
Regionální rozvoj 

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

Regionální rozvoj 
Hospodářská politika 

      Veřejná ekonomika a správa 

Finance a právo Veřejná ekonomika a správa 
Regionální rozvoj 
Finance 

Finance Finance 

Bakalářské studium mateřsky na jiné fakultě MU 

Ekonomie (ESF) + Matematika (PřF)   
 

Ekonomie  
Hospodářská politika 
Veřejná ekonomika a správa 

Hospodářská politika (s FF, FSS)                 
 

Ekonomie  
Hospodářská politika 
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
Veřejná ekonomika a správa 
Regionální rozvoj 

Ekonomie (s FF, FSS)    Ekonomie  
Hospodářská politika 
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy 
Veřejná ekonomika a správa 
Regionální rozvoj 

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

Veřejná ekonomika a správa               
Regionální rozvoj  
Ekonomie    
Hospodářská politika   
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2) Do navazujícího magisterského studijního programu Matematicko-statistické metody 

v ekonomii 

 

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

1. podají si přihlášku na program Matematicko-statistické metody v ekonomii;; 

2. úspěšně absolvují bakalářské studium Ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU 

v  akademickém roce 2021/2022. 

3. jejich vážený studijní průměr v bakalářském studiu Ekonomie nepřesáhne 2,65 (rozhodné 

období pro určení studijního průměru je den 30. 11. 2021; za vážený studijní průměr se 

považuje údaj v Informačním systému MU). V případě studia v Uznané době rodičovství (UDR), 

bude přijímací zkouška na základě výše uvedeného váženého studijního průměru, prominuta 

pouze tehdy, pokud bude mít uchazeč zapsaná veškerá hodnocení v semestrech spadající do 

období studia v UDR. Poslední semestr pro kontrolu bude brán semestr Jaro 2021. 

4. absolvovali v rámci studia programu Ekonomie blok B – Matematika/statistika vyučovaný ve 

spolupráci s PřF a FI MU; 

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

 

3) Do navazujících magisterských studijních programů se sdruženým studiem, kdy uchazeč si 

volí hlavní studijní plán na jiné fakultě MU  

 

Do programů se sdruženým studiem, kde je hlavní studijní plán zařazen pod program na partnerské 

fakultě MU, budou uchazeči přijímáni do programu na základě přijímacího řízení na partnerské fakultě, 

tzn. přijímací zkoušku do vedlejšího studijního plánu na ESF MU, skládat nebudou.  

 

 

V Brně dne 14. června 2021 


