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Pověřená ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení 
pro akademický rok 2020/2021 pro navazující magisterský, akademicky zaměřený studijní 
program Projektové řízení inovací. 
 
Tento dokument (dále jen „Podmínky“) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční 
a	kombinované formy studia navazujícího magisterského, akademicky zaměřeného studijního 
programu Projektové řízení inovací uskutečňovaného na Masarykově ústavu vyšších studií 
ČVUT v Praze (dále jen „ČVUT MÚVS“). 
 
Přijímání uchazečů do navazujícího magisterského studijního programu Projektové řízení 
inovací se řídí: 
1. zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), v platném znění (dále jen „Zákon“), 
2. Statutem Českého vysokého učení technického v Praze 

a) čl. 6 Přijímání ke studiu, 
b) čl. 9 Podmínky studia cizinců, 
c) čl. 11 Poplatky spojené se studiem1, 
d) čl. 45 Úřední deska a doručování, 

3. těmito Podmínkami. 

 
PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 
 
Navazující magisterský studijní program: N0413A050002 Projektové řízení inovací 
Forma studia:     prezenční, kombinovaná 
Standardní doba studia:   2 roky 
Udělovaný akademický titul:   inženýr (ve zkratce Ing.) 
Jazyk studia:     čeština 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu  
1) Absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu, 
2) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 
 
Přihláška ke studiu  
Ke studiu na ČVUT MÚVS se uchazeč přihlašuje podáním elektronické přihlášky, formulář 
elektronické verze přihlášky je k dispozici na adrese 
http://www.prihlaska.cvut.cz. Povinné přílohy k přihlášce doručí uchazeč na adresu ČVUT 
MÚVS ve stanoveném termínu. 
 
Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „Poplatek“) činí 800 Kč. 
  

 
1 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2019/2020, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. 
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Náležitosti přihlášky ke studiu 
1) Potvrzení o úhradě Poplatku (v případě bezhotovostního převodu nebo platby složenkou), 
2) Úředně ověřená kopie bakalářského nebo magisterského diplomu a ověřená kopie 

dodatku k diplomu nebo ověřená kopie vysvědčení ze státní závěrečné zkoušky, 
3) Úředně ověřená kopie potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního 

diplomu, pouze pokud uchazeč absolvoval bakalářské či magisterské studium 
na zahraniční VŠ (netýká se Slovenské republiky), 

4) Potvrzení o znalosti českého jazyka musí přiložit jen cizinci (kromě občanů Slovenské 
republiky), a to buď: 
o úředně ověřená kopie dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého 

jazyka, nebo 
o vysokoškolský diplom, tj. úspěšné absolvování bakalářského / magisterského / či 

doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce, nebo 
o úředně ověřená kopie potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na stupni B2 

dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na oddělení jazykových 
studií ČVUT MÚVS, příp. na fakultách ČVUT v Praze. Potvrzení o vykonání zkoušky 
z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce ke studiu, případně doručit studijnímu 
oddělení nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří úspěšně získali 
osvědčení B2 na fakultách ČVUT v Praze, budou ústně přezkoušeni z důvodu zaměření 
studijních programů ČVUT MÚVS a zjištění jejich studijních předpokladů, 

5) Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené bakalářské studium v souladu 
s odst. 2, resp. nemají potvrzení o nostrifikaci v souladu s odst. 3, dodají požadované 
doklady neprodleně, nejpozději však v den zápisu do studia. Studující na VŠ v ČR musí 
přiložit výpis známek, který vydá a potvrdí studijní oddělení příslušné VŠ (dle § 57 Zákona, 
odst. 5). Akceptován bude pouze originál výpisu, případně jeho úředně ověřená kopie. 

 
Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivě nebo neúplně vyplněná přihláška, 
stejně tak přihláška bez připojených příloh, nebude přijata. K přihlášce došlé po termínu 
nebude brán zřetel. 
 
Termín pro podání přihlášky včetně všech povinných příloh je 21. 8. 2020. 
 
Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška má formu písemného testu, kterou jsou ověřovány znalosti odpovídající 
dosaženému stupni vzdělání v rámci absolvování zejména technicky a ekonomicky 
zaměřeného bakalářského studijního programu; sestává se ze dvou částí: 

o test ze základů exaktních věd, 
o test z anglického jazyka. 

 
Vzorový test je zveřejněn na http://www.muvs.cvut.cz. Přijímací zkouška proběhne 
31.	8.	2020, v	budově Masarykova ústavu vyšších studií, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, 
Dejvice. Uchazeči o studium nebudou individuálně zváni doporučeným dopisem k	přijímací 
zkoušce, pozvánka bude odeslána na uchazečem registrovaný mail. 
 
Vyhodnocení přijímací zkoušky 
Pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí ke studiu a z přijímací zkoušky získali 
alespoň 30 % maximálního bodového ohodnocení v každé její jednotlivé části, nebo získali 
alespoň 50	% maximálního celkového bodového ohodnocení z celé	přijímací zkoušky, bude 
stanoveno podle dosaženého celkového počtu bodů získaných ve zkušebním testu. Uchazeči 
o studium budou přijímáni v pořadí dle bodového hodnocení přijímací zkoušky do	naplnění 
kapacity (plánovaná kapacita je max. 200 studentů vč. kombinované formy). 
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Oznámení výsledků přijímacího řízení 
V případě, že je rozhodnutím vydaným v řízení podle ustanovení § 50 zákona vyhověno 
žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, rozhodnutí se uchazeči doručí prostřednictvím 
informačního systému ČVUT, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce 
souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí tímto způsobem se považuje první den 
následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči v informačním systému ČVUT. 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 
ke studiu. Uchazečům, kteří postupují v souladu s odst. 5 Náležitosti přihlášky ke studiu, bude 
vydáno rozhodnutí až po dodání požadovaných dokladů. 
 
Zápisy 
Zápisy do prvních ročníků AR 2020/2021 budou probíhat dne 4. 9. 2020. 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
pověřena řízením ČVUT MÚVS 
 
Upraveno dle schválené verze Podmínek přijímacího řízení Akademickým senátem ČVUT 
v	Praze ze dne 27. 11. 2019 pro účely vyhlášení mimořádného kola. 
 
Organizační pokyny 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 800 Kč je třeba uhradit platební kartou, 
složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet: 
 

Název účtu Měna Účet Kód banky IBAN SWIFT 
32 Běžný účet CZK 19-8491620277 0100 CZ6501000000198491620277 KOMBCZPPXXX 

 
variabilní symbol: 77777 
specifický symbol: uveďte kód přihlášky 
konstantní symbol: 0308 
 
Možnost on-line platby kartou se zobrazí v elektronické přihlášce. 
Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč. 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 


