
Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok  
 

2012/2013  

 

na ČVUT v Praze Masarykově ústavu vyšších studií  

 
  

 

dle Vyhlášky MŠMT č. 343/202 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých 

školách a její novely č. 276/2004 Sb.  

 

  

 

Přijímací řízení na MÚVS v Praze:  

 

Podmínky přijetí byly zveřejněny ve „Vyhlášení přijímacího řízení pro 

akademický rok 2012/2013, schváleného Akademickým senátem ČVUT dne 10. 

října 2011, zveřejněného na úřední desce, na webových stránkách ústavu.  

 

  

 

Vyhodnocení výsledku přijímacího řízení do bakalářského programu B6208 

Ekonomika a management průmyslového podniku se zakládalo na výsledku 

písemné přijímací zkoušky a úspěšného absolvování střední školy s 

maturitou. Za přijímací zkoušku bylo možné získat bodové ohodnocení od 0 

do 100 bodů. Ke studiu byli přijati uchazeči podle pořadí, jehož dosáhli 

na základě výsledného počtu bodů až do výše počtu přijímaných uchazečů 

pro akademický rok 2012/2013. Vzorový test je umístěn na 

http://www.muvs.cvut.cz/vzorový test přijímacího řízení. Výsledky byly 

vystaveny na  http://www.muvs.cvut.cz dne 28.6.2012.  

  

Do bakalářského programu B7507 Specializace v pedagogice oboru Učitelství 

praktického vyučování a odborného výcviku se přijímací řízení zakládalo 

na úspěšném absolvování středního technického vzdělání s maturitou a 

úspěšného absolvování přijímacího řízení na základě hodnocení osobního 

portfolia.  U oboru Učitelství odborných předmětů se přijímací řízení 

zakládalo na splnění podmínky studia či absolvování bakalářského nebo 

magisterského programu na ČVUT nebo jiné technické univerzity v ČR a SR. 

Struktura osobního portfolia je umístěna na http://osobní portfolio.  

 

Vyhodnocení výsledku přijímacího řízení do navazujícího magisterského 

programu N3927 Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu se zakládalo 

na úspěšném absolvování bakalářského nebo magisterského studijního 

programu v technickém oboru, absolvování výuky anglického jazyka na 

střední škole nebo bakalářském studiu, případně v jiné certifikované 

výuce prokázané vysvědčením a úspěšném absolvování přijímacího řízení na  

základě hodnocení osobního portfolia. Požadovaná struktura portfolia byla 

uvedena ve Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2012/13 a 

výsledky řízení vystaveny na http://www.muvs.cvut.cz dne 7.6.2012.  

  

 

Vyhodnocení výsledku přijímacího řízení do navazujícího magisterského 

programu N3949 Řízení rozvojových projektů bylo absolvování bakalářského 

nebo magisterského studijního programu v technickém nebo ekonomickém 

směru oboru a úspěšné absolvování přijímacího řízení na základě hodnocení 

osobního portfolia a výsledky řízení vystaveny na http://www.muvs.cvut.cz 

dne 7.6.2012.  

http://www.muvs.cvut.cz/vzorový
http://www.muvs.cvut.cz/
http://osobní/
http://www.muvs.cvut.cz/
http://www.muvs.cvut.cz/


 

  

 

Přijímací zkoušku konali uchazeči ve stanovených dnech, řazeno dle 

programů: 

  

Název oboru  

 

Přijímací zkouška  

 

Termín zkoušky  

 

B6208 Ekonomika a  

management průmyslového  

podniku  

 

Písemná přijímací 

zkouška  

 

Termín písemné zkoušky:  

11.6.2012  

Náhradní termín dne:  

20.6.2012  

 

B7507 Specializace v  

pedagogice  

 

  

Učitelství odborných 

předmětů  

 

 

Studium či absolvování  

bakalářského nebo  

magisterského 

studijního  

programu ČVUT nebo jiné  

technické univerzity v 

ČR a SR  

 

Zasednutí komise dne 

 

21.5.2012  

 

 

8.6.2012 

Učitelství praktického  

vyučování a odborných  

předmětů  

 

Střední technické 

vzdělání s maturitou, 

hodnocení portfolia  

 

 

Zasednutí komise dne:  

 21.5.2012  

 

N3927 Podnikání a 

komerční inženýrství v 

průmyslu  

 

Bakalářské nebo 

magisterské vzdělání 

technického zaměření, 

anglický jazyk, 

hodnocení portfolia  

 

 

Zasednutí komise dne:  

21.5.2012  

 

 

N3949 Řízení 

rozvojových  

projektů  

 

Bakalářské nebo 

magisterské  

vzdělání technického 

nebo  

ekonomického zaměření,  

hodnocení portfolia  

 

Zasednutí komise dne:  

21. 5. 2012  

 

 

Tabulka 1 - Seznam oborů a termínů přijímací zkoušky  

 

 

 

 

Den, hodina a místo konání přijímací zkoušky byly uvedeny v pozvánkách k 

přijímací zkoušce, které byly uchazečům rozeslány doporučeným dopisem.  

 

  

 

Pro uchazeče o studium, kteří se nemohli v řádném termínu přijímací 

zkoušky zúčastnit a písemně se omluvili nejpozději v den konání přijímací 

zkoušky, byl stanoven náhradní termín přijímací zkoušky na 20.června 

2012.  



 

  

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na Masarykův ústav vyšších studií byla 

rozesílána vždy po zasedání přijímací komise určené pro každý program 

(viz. Tabulka 1). V případě náhradních termínů písemných zkoušek byla 

rozhodnutí rozesílána po zasedání dané komise tj. dne 9.července 2012.  

 

  

 

Uchazeč mohl požádat o přezkoumání rozhodnutí ve lhůtě 30 dní ode dne 

jeho doručení. Bylo podáno 132+78= 210 žádostí o přezkoumání rozhodnutí o 

nepřijetí, ředitel MÚVS vyhověl 29 žádostem o přezkoumání.  

 

  

 

Studenti mohli na základě žádosti nahlédnout do výsledků písemné části 

přijímací zkoušky a do všech svých materiálů, které měli vliv na 

rozhodnutí o jejich přijetí ke studiu. Termín byl stanoven na 2.7.2012 a 

zveřejněn na internetu. Zájem byl minimální. 

 

  

 

 

Informace o přijímacím řízení v bakalářském studiu:  
 

Bakalářské studium - celkem:  

 

Počet podaných přihlášek:                                        981 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:          743 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                  494 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                249  

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                            

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                  494  

 

 

 

Informace o přijímacím řízení v bakalářských studijních programech a 

oborech:  

 

Program B6208 – Ekonomika a management: 

Prezenční forma studia:  

 

Počet podaných přihlášek:                                        824 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:          586 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                  351 

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                235   

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                           316 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                  351 

 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                  213 



 

 

Obor 6208R181 – Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Prezenční forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                      411 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:        302 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                185 

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:              117 

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                         158 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                166 

 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                107 

 

 

 

Obor 6208R184 – Personální management v průmyslových podnicích  

Prezenční forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                         413 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:           284 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                   166 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                 118   

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                           158 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                  185 

 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                  106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky (PZ):      586 

 

Nejlepší možný výsledek PZ:                                  100 bodů 

 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek PZ:                       84 bodů 

 

Průměrný výsledek PZ:                                         49 bodů 

 

Směrodatná odchylka výsledků PZ:                                 9,35 

 

Decilové hranice výsledku PZ: (interval)                      351 d  

 

                                                              392 d  

                                                              423 d  

                                                              454 d  

Medián                                                        495 d  

                                                              516 d  

                                                              557 d  

                                                              598 d  

                                                              659 d  

 

Tabulka 2 - Statistické charakteristiky PŘ programu Ekonomika a 

management 

  

 

 

 

Program B7507 – Specializace v pedagogice  
Prezenční i kombinovaná forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                       157 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:         157 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                 143  

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                14  

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                          143 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                 143 

 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                 114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obor 7504R100 – Učitelství odborných předmětů  

Prezenční i kombinovaná forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                          87 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:            87 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                    87 

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                  0  

1 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                             87 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                    66  

 

 

 

Obor 7507R056 – Učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku  
Kombinovaná forma  

 

Počet podaných přihlášek:                                           70 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:             70  

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                     56 

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                   14 

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                             56  

 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                    48  

 

   

Informace o přijímacím řízení v navazujících 

magisterských studijních programech:  
 

Magisterské navazující studium – celkem  

 

Počet podaných přihlášek:                                         420  

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:           420 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                   231  

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                 189  

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                           231 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                  231 

  

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                  157 



Program N3927 Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu:  

 

Obor 6208T128 Podnikání a management v průmyslu  

Kombinovaná forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                            185 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:              185  

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                      113 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                     72 

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                               113 

 

Počet uchazečů přijatých cekem:                                       113 

        

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                      86 

 

   

 

Program N3949 Řízení rozvojových projektů:  

Prezenční forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                            235 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:              235 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                      118  

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                    117 

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                              118 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                     118 

      

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                      71  

 

  

Obor 6208T183 Projektové řízení inovací v podniku:  

Prezenční forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                             158 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:               158  

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                        61 

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                      97 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                                61 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                       61 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                       32 



Obor 6208T182 Řízení regionálních projektů:  

Prezenční forma studia  

 

Počet podaných přihlášek:                                             77 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení:               77 

 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí:                       57  

 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí:                     20 

 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách):                                57 

 

Počet uchazečů přijatých celkem:                                       57   

 

Počet uchazečů zapsaných celkem:                                       39 

 

  

 

  

 

  

 

                             Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. 

                                          ředitel MÚVS 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 


