
Ekonomické obory
Speciál:

U NÁS MŮŽETE STUDOVAT
• PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA• VETERINÁŘSTVÍ
• DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA • DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA 
• SOCIÁLNÍ PRÁCE • OBECNĚ PRÁVNÍ ČINNOST • MANAŽERSKÁ EKONOMIE
• EKONOMIKA A MANAGEMENT  • HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
• DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) DiS. Bc. Ing. www.prigo.cz

strana 53 strana 61

47 / září 2022 / 39 Kč
zdarma pro studenty SŠ

Přijímačky 2023

Vyzkoušejte test 
NSZ OSP SCIO

59 prezentací VŠ

26 prezentací VOŠ



studuj na studuj na

Vysoká škola
ekonomická v Praze
Bakalářské studijní programy

www.vse.cz
studujnaVŠE

KROK SPRÁVNÝM
 SMĚREM

ffu.vse.cz

fis.vse.cz

fmv.vse.cz

nf.vse.cz

fph.vse.cz

fm.vse.cz

Fakulta financí 
a účetnictví

Fakulta mezinárodních  
vztahů

Fakulta 
podnikohospodářská

● Bankovnictví a pojišťovnictví
● Finance
● Účetnictví a finanční řízení podniku
● Zdanění a daňová politika

Den otevřených dveří: 26/1/2023

Den otevřených dveří: 27/1/2023

Den otevřených dveří: 21/1/2023

Den otevřených dveří: 20/1/2023

Den otevřených dveří: 13/1/2023

Den otevřených dveří: 1/2 a 1/4/2023

● Arts Management
● Podniková ekonomika 
  a management
● Bachelor of Business  
  Administration [EN]

● Cestovní ruch
● Manažer obchodu (kombinovaná forma)
● Mezinárodní obchod
● Mezinárodní studia a diplomacie
● Bachelor of International and
  Diplomatic Studies [EN]
● Bachelor of International Business [EN]

Fakulta informatiky 
a statistiky

Národohospodářská  
fakulta

Fakulta  
managementu

● Aplikovaná informatika
● Data Analytics
● Informační média a služby
● Matematické metody v ekonomii
● Multimédia v ekonomické praxi

● Ekonomie
● Národní hospodářství
● Veřejná správa a regionální rozvoj
● Bachelor of Economics [EN]

● Management

Den
otevřených

dveří
20
2222/12/
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Vážení studenti,
každý rok se na ekonomické fakulty 

hlásí přes 22 tisíc uchazečů. Abyste 
se mohli zorientovat v desítkách fakult 
i nabízených programů, připravili jsme 
pro vás speciál zaměřený právě na eko-
nomické obory. Přečtěte si odpovědi 
vedoucích pracovníků ekonomických 
škol a fakult na otázku, čím se jejich 
škola liší od těch ostatních. Plné znění 
rozhovorů od všech respondentů najde-
te na našich stránkách.

Výběrem školy a problematikou přijí-
maček vás provede na náš přehled na 
str. 5. Vyzkoušejte také test studijních 
předpokladů společnosti SCIO na str. 14.

Nejdůležitější termíny maturitního ro-
ku najdete na str. 6, akce, které vysoké 
školy pořádají do konce roku, pak na 
str. 13. 

Aktuality sledujte na našich strán-
kách www.KamPoMaturite.cz a www.
VysokeSkoly.com. Už od listopadu aktu-
alizujeme informace pro přijímací řízení 
v roce 2023 a také naše e-booky zdarma.

Přejeme úspěšné zahájení maturitní-
ho ročníku.

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce ve vzdělávání
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Testy studijních 
předpokladů

(Scholastik)

Podzimní novinky 2022

Dny otevřených dveří VŠ na podzim a v zimě
Termíny najdete na str. 13 a www.VysokeSkoly.com/kalendar-akci-1/.

•   Říjen 2022: Zahájení 
přípravných kurzů 
k přijímačkám na VŠ, více 
informací str. 15

•   Listopad 2022:  
Podání přihlášek umělecké 
obory VŠ

•  Prosinec 2022:  
Podání přihlášky  
ke státní maturitě 
První termín NSZ SCIO 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

KURZY / AKCE / VELETRHY

STAHUJTE ZDARMA

Jak se dostat na nejžádanější obory? Stáhněte si zdarma e-booky na www.
KamPoMaturite.cz/e-booky

Přípravné kurzy od podzimu 2022
Zahajujeme v Praze, Brně, Ostravě i v online podobě. Zajistěte si místo v nultých 
ročnících medicíny, psychologie a práv, nebo se přihlaste do modulů fyziky, ma-
tematiky, biologie, TSP OSP a dalších předmětů. Podrobnosti najdete na str. 15.

Základy  
společenských věd

(Scholastik)

NOVÉ 
UČEBNICE

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

EDUCA WEEK  
10. - 16. 10. 2022 Liberec
Týden zaměřený na vzdělávání, eduka-
ci a pracovní příležitosti. Přijďte obje-
vit svoji budoucnost na EDUCA WEEK.  
Více na www.educaliberec.cz.

Student a Job  
25. – 26. 11. 2022
Studenti a absolventi pozor! Nevíte, co 
po škole? Na Černé louce v Ostravě vám 
poradí. Přijďte na veletrh škol, vzdělávání 
a pracovních příležitostí Student a Job.  
Více na www.studentajob.cz, FB @cer-
na.louka.ostrava a IG @studentajob. 

Potkáme se na EDUCE! Přijďte nás 
navštívit, těšíme se na vás!

Při výuce nebudete jen sedět v lavici
Studenti našich kurzů žurnalistiky lektorky Mgr. 
Strouhalové vyrazili v dubnu na exkurzi do Zpra-
vodajství ČT24. Přihlaste se včas do nových kurzů 
na www.kampomaturite.cz. 
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Jak vybrat VŠ a připravit se 
na přiijímačky
Máte už představu, kam budete podávat přihlášku? 
Kromě názvu studijního programu a obsahu přijímaček 
byste měli věnovat pozornost i skladbě předmětů, 
studijnímu plánu nebo uplatnění absolventů.

Určitě VŠ?
•  Je pro vás VŠ to pravé?
•  Jste studijní typ?
•  Vydržíte roky studia, 

zkoušky, stres?

Znalosti
•  Jak jste na tom se zna-

lostmi? Matematika vás 
čeká (nejen) na tech-
nických oborech, fyzika 
u přírodních věd, biologie 
nejen v medicíně. Budete 
potřebovat dodatečnou 
přípravu nebo doučování?

Škola

•  Jak se škola prezentuje?
•  Máte reference od stu-

dentů a známých?
•  Jak je škola vybavená?
•  Viděli jste školu i ukázku 

výuky? Kdo na škole učí?

Šance a uplatnění

•  Jaká je šance na přijetí?
•  Kolik studentů nedostu-

duje? 
•  Jaký je plat po škole a ne-

zaměstanost absolventů?

Finance & spol.

•  Jaké jsou životní náklady 
v místě?

•  Máte přehled o školném 
a poplatcích při pro-
dloužení studia (týká se 
i veřejných VŠ)?

•  Jaké jsou možnosti sti-
pendií?

•  Je možné zvládnout 
brigády/práci při studiu/
studium při práci?

•  Zvládnete dojíždění/seže-
nete kolej či pronájem?

Tipy pro výběr VŠ
•  Pokud máte pocit, že za vás studium 

vybírají rodiče, zvažte, zda vás obor 
bude vůbec bavit, a to i po dostudo-
vání. 

•  I když je škola přes půl republiky, udě-
lejte si výlet. Nebo alespoň navštivte 
školu online. Dny otevřených dveří 
vám pomohou při rozhodování, kterou 
školu nebo fakultu vybrat. Přehled 
akcí do konce tohoto roku najdete na  
str. 13.

•  Máte mezery? Jestliže si nejste jisti 
tím, zda vůbec uděláte přijímačky, co 
teprve vlastní studium? Zjistěte si, 
co školy nabízí a využijte adaptační i 
vyrovnávací kurzy, mentoring, studijní 
opory a poradenská centra. Řešením 
jsou i přípravné kurzy, kdy vás lektoři 
nasměrují a poradí vám i s vlastním 
studiem. Přehled kurzů od podzimu 
uvádíme na str. 15.

•  Co to jsou TSP a OSP? TSP (testy stu-
dijních předpokladů) jsou přijímací 
zkouškou na Masarykovu univerzitu 

s výjimkou FarmF, FSpS, LF, případně 
FSS. Skládáte je pouze jednou. OSP 
(obecné studijní předpoklady) před-
stavují typ testu společnosti SCIO, 
využívá je cca 50 škol a fakult v celé 
republice, můžete využít několik ter-
mínů v průběhu školního roku. Po-
drobnější informace uvádíme v našem 
e-booku na www.KamPoMaturite.cz/
e-booky, test OSP můžete vyzkoušet 
na straně 14.. 

Do kdy podat přihlášku
•  Umělecké obory uzavírají většinou 

příjem přihlášek v listopadu.

•  Většina veřejných VŠ přijímá přihlášky 
do konce února nebo v březnu. Pře-
hled najdete na www.VysokeSkoly.
com/kalendar-akci-1/

Z čeho budou přijímačky a jakou 
máte šanci
 Medicína, zdravotnické obory: Testy 

biologie, chemie, fyzika
 Šance na přijetí: Lékařské fakulty 

24,5 %, nejnižší 3. LF UK (19,6 %)

 Kurzy: Medicína + farmacie nultý 
ročník (Praha, online, VIP balíček), 
Biologie, Chemie, Fyzika (Praha, 
online)

 Doporučujeme učebnice: 
Modelové otázky k PZ na 1. LF UK 
Modelové testové otázky k PZ na LF 
MU (skripta) 
Modelové otázky pro PZ UPOL
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Psychologie: Více kol, oborové 
znalosti, všeobecný přehled, ZSV, 
případně biologie, 2. kolo ústní po-
hovor

 Šance na přijetí: Psychologie FF UK 
5,1 % (1175 přihlášených, 60 přija-
tých)

 Kurzy: Psychologie nultý ročník 
(Praha, Brno, Ostrava, online, VIP 
balíček), semestrální kurz Psycho-
logie (online), ZSV (Praha, online), 
Biologie (Praha, online)

 Doporučujeme učebnice: 
Obecná psychologie (Vágnerová) 
Přehled psychologie (Kern) 
Úvod do psychologie (Helus)

 

Právo, společenské vědy, pedago-
gické fakulty: Testy předpokladů ke 
studiu

 Šance na přijetí: Právnické fakulty 
39,5 %, nejnižší PRF UPOL (24,7 %), 
filozofické fakulty 48,9 %, nejnižší FF 
UPOL (34,4 %), pedagogické fakulty 
41,1 %, nejnižší PDF OSU (33,4 %)

 Kurzy: Práva nultý ročník (Praha, 
online, VIP balíček), ZSV (Praha, 
online), OSP + TSP (Praha, online), 
TSP MU (Brno, online), Žurnalistika 
(Praha, VIP balíček)

 Doporučujeme učebnice: 
Cvičebnice OSP, ZSV (SCIO) 
Studijní předpoklady a základy logi-
ky 1. a 2. díl 
Přijímačky na VŠ v pohodě OSP, ZSV 
Spol. vědy pro SŠ 4 díly a prac. 
sešity

 

 

Policejní akademie: ZSV a Cizí jazyk 
NSZ SCIO 

 Šance na přijetí: Nejsou sledovány 
ani zveřejňovány v rámci šetření 
MŠMT

 Kurzy: Policejní akademie nultý roč-
ník (Praha, online, VIP balíček), ZSV 
(Praha, online)

 Doporučujeme učebnice: 
Cvičebnice ZSV (SCIO) 
Přijímačky na VŠ v pohodě ZSV — 
obrázky učebnic najdete v předcho-
zím odstavci 
ZSV — neoficiální průvodce 
AJ a  NJ — cvičebnice SŠ gramatiky

 

Ekonomie: Test matematika, cizí 
jazyk, případně test předpokladů ke 
studiu

 Šance na přijetí: Ekonomické fakulty 
66,9 %, nejnižší FPH VŠE (35,9 %)

 Kurzy: Matematika na VŠ a k ma-
turitě (Praha), OSP + TSP (Praha, 
online)

 Doporučujeme učebnice: 
PZ z matematiky na VŠE (skripta) 
Chcete se dostat na ekonomickou 
fakultu (1. díl) 
PZ z matematiky na vysoké školy

Zde uvedené informace platí pro rok 
2022, podmínky pro rok 2023 vypíší 
školy na podzim a v zimě. Stáhněte 
si v zimě zdarma naše e-booky k jed-
notlivým oborům na www.KamPoMa-
turite.cz/e-booky a budete mít vše 
pohromadě bez hledání.

Co sehnat před přijímačkami
•  Učebnice a přípravné kurzy: Doporu-

čenou literaturu  a kurzy najdete zde 
v článku a na str. 15, objednávejte na 
www.KamPoMaturite.cz.

•  Testy vyzkoušejte na www.VysokeSko-
ly.com/testy a www.KamPoMaturite.
cz/prijimaci-testy-vs-online a na str. 
14.

•  E-booky zdarma stáhnete na www.
KamPoMaturite.cz/e-booky

•  Online materiály: podklady pro ma-
turitní otázky a čtenářské deníky na 
www.Seminarky.cz a www.Ctenarsky-
-denik.cz.

Zdroje šancí na přijetí: Počty "živých" přihlášených, 
počty přijatých, občané ČR, 2021, dsia.msmt.cz//
vystupy.html, Psychologie FF UK is.cuni.cz/studium/
prijimacky 

PODZIM 

•  Zahájení přípravných kurzů k přijí-
macím zkouškám (říjen)

•  Navštivte vzdělávací veletrhy 
(Educa Week Liberec 10. — 16.. října, 
Student a Job Ostrava 25. — 26. 11.)

•  Uzávěrka přihlášek uměleckých 
oborů (listopad)

•  Termín podání přihlášek ke státní 
maturitě (1. 12.)

•  První termín NSZ Scio (pol. prosince)

ZIMA 

•  Dny otevřených dveří na velké části 
VŠ (prosinec, leden, únor)

•  Uzávěrka přihlášek většiny VŠ (ko-
nec února, březen)

JARO 

•  Profilová část maturity (duben — červen)
•  Společná část maturity (květen)

•  Uzávěrka přihlášek VOŠ (květen)
•  Přijímací zkoušky VŠ (duben — červen)
•  Podání přihlášky k opravné maturit-

ní zkoušce (červen)

Termíny se mohou změnit vzhledem k epi-
demiologické situaci a změnám ze strany 
MŠMT, sledujte www.KamPoMaturite.
cz, kde informace pravidelně aktualizuje-
me.

Co ohlídat v maturitním roce
Nastavte si hlídacího psa, ať neprošvihnete žádný důležitý termín
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Ekonomické fakulty a veřejné VŠ Přijímací zkoušky**
Šance  
na při-
jetí*

Studijní 
neúsp. 
***

VŠE

FFÚ f1.vse.cz Matematika + AJ 49,8 % 37,5 %

FIS fis.vse.cz OSP + AJ SCIO 44,7 % 33,7 %

FM fm.vse.cz Bez PZ 97,7 % 22,8 %

FMV fmv.vse.cz Matematika + 2 cizí jazyky mimo MO 74,0 % 22,7 %

FPH fph.vse.cz Bez PZ 35,9 % 7,2 %

NF nf.vse.cz OSP SCIO 59,8 % 45,7 %

UK FSV www.fsv.cuni.cz EF OSP SCIO a MAT 37,9 % 26,7 %

MU ESF www.econ.muni.cz TSP 43,1 % 23,7 %

ČZU PEF www.pef.czu.cz Matematika + AJ/NJ mimo IP 98,7 % 29,0 %

JČU EF www.ef.jcu.cz Bez PZ 98,8 % 33,1 %

MENDELU 

PEF
www.pef.mendelu.cz Test předpokladů ke studiu 55,8 % 46,7 %

SLU OPF www.opf.slu.cz Bez PZ 100 % 42,3 %

TUL EF www.ef.tul.cz Bez PZ 75,0 % 50,0 %

UHK FIM www.uhk.cz/fim EM matematika + AJ 87,3 % 34,0 %

UJEP FSE www.fse.ujep.cz RRVS všeob. znalosti, EM OSP SCIO 75,0 % 48,2 %

UPCE FES www.upce.cz/fes Bez PZ 48,8 % 43,0 %

UTB FME www.fame.utb.cz Bez PZ 58,0 % 19,0 %

VŠB-TUO 

EF
www.ekf.vsb.cz OSP SCIO 99,5 % 46,7 %

VŠPJ www.vspj.cz CR, F bez PZ 91,0 % 60,4 %

VŠTE ČB www.vstecb.cz PE, ŘLZ bez PZ 97,8 % 31,8 %

VUTBR FP www.fbm.vutbr.cz Test studijních předpokladů 52,5 % 31,6 %

ZČU FE www.fek.zcu.cz Bez PZ 49,6 % 41,7 %

Speciál: Ekonomické obory
Přes 60 fakult veřejných vysokých škol, 27 škol soukromých a se 
zahraniční akreditací, více než 250 programů a oborů bakalářského 
studia, přes 22 tisíc přihlášených, průměrná šance na přijetí 67 %*.
V tomto čísle najdete prezentace 24 ekonomicky zaměřených škol a fakult.

Jaký plat můžete čekat po absolutoriu?
Tax Assistant: 35 – 50 000, typicky 42 500 Kč
External Auditor (0 – 2 roky praxe): 38 – 55 000 Kč, 
typicky 46 500 Kč
HR Specialist: 40 – 55 000, typicky 45 000 Kč
Junior Brand Manager (FMCG): 37 – 52 000, typicky 
42 000 Kč
Marketing Specialist (IT/TELCO): 40 – 60 000, typicky 
45 000 Kč
PR Coordinator (služby a média): 34 – 47 000, typicky 
40 000 Kč

Základní hrubé měsíční mzdy v Kč, plný úvazek, juni-
orské pozice. Obsahuje data firem, které v roce 2021 
poptávaly uchazeče, i od samotných uchazečů. 
Zdroj: Mzdový průzkum 2022, Hays.cz

Chcete se dozvědět více?

Stáhněte si zdarma náš e-book a podívejte 
se na doporučené učebnice. Vše najdete 
na www.kampomaturite.cz.

E-BOOKY  
ZDARMA

Jak se dostat na ekonomické fakulty, psy-
chologii, medicínu a další. Stahujte zdar-
ma na www.kampomaturite.cz/e-booky.

http://f1.vse.cz
http://fis.vse.cz
http://fm.vse.cz
http://fmv.vse.cz
http://fph.vse.cz
http://nf.vse.cz
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Vybrané soukromé VŠ  
s ekonomickými programy

Přijímací zkoušky**
Šance  
na při-
jetí*

Studijní 
neúsp. 
***

AMBIS www.ambis.cz Motivační pohovor 92,9 % 32,8 %

AA VŠ www.aauni.edu Informace na studijním oddělení 100 % -

CEVRO www.cevroinstitut.cz
SCIO OSP/ZSV nebo motivační 

dopis
100 % -

MUP www.mup.cz Bez PZ u programů v ČJ 100 % -

MVŠO www.mvso.cz Bez PZ 97,1 % 27,0 %

ŠA VŠ www.savs.cz Bez PZ 70,5 % 28,0 %

UNICORN
www.unicorn 

university.net
Motivace ke studiu, úroveň AJ 98,9 % 38,2 %

UJAK www.ujak.cz Bez PZ 100 % 22,9 %

UNYP www.unyp.cz Informace na studijním oddělení 100 % 10,0 %

VŠEM www.vsem.cz Dotazník, motivační pohovor 100 % 13,0 %

VŠFS www.vsfs.cz
Motivační pohovor, dobrovolný test 

z jazyka a znalostí z oboru
100 % -

VŠHE www.vshe.cz Bez PZ 100 % 15,8 %

VŠLG www.vslg.cz Bez PZ 100 % 12,0 %

VŠMVV www.vsmvv.cz Motivační pohovor/dopis 100 % 27,9 %

VŠ  

NEWTON

www.newton. 

university
Motivační pohovor 81,3 % 9,6 %

VŠOH www.vsoh.cz Bez PZ 100 % 14,0 %

VŠO www.vso.cz Bez PZ 85,3 % 15,2 %

VŠPP www.vspp.cz Bez PZ 91,5 % -

VŠ PRIGO www.vs-prigo.cz
Test studijních předpokladů, 

pohovor
41,2 % -

VŠ STING www.sting.cz Motivační pohovor 100 % -

ÚČETNICTVÍ
Účetnictví 2020: Učebnice pro SŠ a VOŠ 

(Albatros Media) 
Přehled učiva k maturitní zkoušce  

z účetnictví (Fortuna)

EKONOMIE

Přehled učiva k maturitě: Ekonomika (Fortuna) 
Ekonomie nejen k maturitě: Testy zadání, řešení, Ekonomika 
podniku, Ekonomické výpočty a projekty (Computer Media)
Občanský a společenskovědní základ ekonomie (C. Media)

Velká kniha pro podnikání (Rubico)

MATEMATIKA

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠ: Řešené příklady, nové 
varianty, testové úlohy včetně výsledků (Fortuna) 

Řešené maturitní úlohy z matematiky (Prometheus)
Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE (Amos)

Chcete se dostat na ekon. fakultu: Matematika (Sokrates)

Zdroje: 

Výroční zprávy o činnosti veřejné školy:  ČZU, JČU, MU, 
MENDELU, SLU, TUL, UHK, UJEP, UK, UPOL, UPCE, UTB, 
VŠB-TUO, VŠPJ, VŠE, VUT BR, ZČU 2020, VŠTE ČB 2019. 
Soukromé školy:  AMBIS VŠ, MVŠO, ŠAVŠ, UU, UJAK, 
VŠEM, VŠHE, VŠLG, VŠMVV, VŠ NEWTON, VŠO, VŠOH 
2020, UNYP 2019. AAVŠ, CEVRO, MUP, VŠFS, VŠPP, 
STING, VŠ PRIGO VZ neobsahují tab. 3.3.

*Počty "živých" přihlášených, počty přijatých, občané 
ČR, 2021 https://dsia.msmt.cz//vystupy.html

**Informace dle webových stránek fakult pro přijímací 
řízení 2022, možnosti prominutí/zrušení zkoušek a pod-
mínky pro 2023 doporučujeme ověřit na webu školy

***Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia vychází z po-
dílu velikosti kohorty studií započatých v kalendářním 
roce a součtu neúspěšných studií této kohorty v témže 
a následujícím roce, prezenční bakalářské studium. 

Jaké učebnice doporučujeme?
Vše najdete na www.kampomaturite.cz.
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Masarykův ústav vyšších studií ČVUT 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., 
ředitelka

Masarykův ústav 
v yšších studi í 

(MÚVS) ČVUT 
v sobě spojuje 
výhody relativně 
malého ústavu 
s menším počtem 

studentů a zázemí 
silné a prestižní uni-

verzity, která je vysoce 
hodnocena doma i v zahraničí. 

To dává prostor pro individuální a kolegiální 
přístup vyučujících ke studentům, zároveň se 
studenti pohybují ve skutečně mezinárodním 
prostředí a jsou v kontaktu s nejnovějšími 
technologickými výzkumy.

Provozně ekonomická fakulta MENDELU 
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D., děkan

Je výjimečná svým 
praktickým zaměře-

ním, dlouhodobou 
tradicí a jedineč-
ným zázemím. 
Výuky se přímo 
účastní — kromě 

českých a zahra-
ničních akademiků 

— rovněž představitelé 
firem, kteří nabízí studentům i možnost pra-
xe. A hlavně, na PEF MENDELU fungují velmi 
dobře studentské spolky a další aktivity, 
které mimo jiné nabízejí pomoc studentům 
i v rámci jejich studia, takže naše heslo "Nejsi 
na to sám" má svůj význam. Výjimečná je 
rovněž poměrně vysokým procentem zahra-
ničních studentů, takže kromě samozřejmé 
nabídky absolvovat část studia v zahraničí, 
jsou studenti v kontaktu s mezinárodním 
prostředím i v rámci brněnského kampusu 
univerzity. Ten je současně pro studenty 
dalším benefitem. Je totiž jedinečný tím, 
že se všechny fakulty nachází na jednom 
místě, nedaleko od kolejí, a také nedaleko 
od centra města.

Obchodně podnikatelská fakulta SLU 
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Obchodně podnikatel-
ská fakulta nabízí vel-

mi dobře vyváženou 
nabídku profesně 
zaměřených a aka-
demicky zaměře-
ných studijních 

programů. Profes-
ně zaměřené studij-

ní programy studentům 
přinášejí intenzivní spolupráci s praxí, a to 
nejen prostřednictvím zapojení odborníků 
z firem do výuky nebo možnostmi vykonávat 
dlouhodobou praxi, ale také zapojením do 
studentských týmů, které vymýšlejí řešení 
konkrétních zadání od skutečných firem 
a podnikatelů. Obchodně podnikatelská 
fakulta dále nabízí ojedinělé studijní pro-
gramy, které nelze běžně studovat na jiných 
ekonomických fakultách. Jedná se napří-
klad o program Bankovnictví, peněžnictví 
a pojišťovnictví, které připravuje odborníky 
do finančního sektoru. Velmi oceňovaný je 
také program Digitální business, který v so-
bě kombinuje prvky podnikání, marketingu, 
informatiky a moderních technologií a vy-
chovává odborníky v oblasti e-commerce. 
Zcela unikátní je studijní program Inovativní 
podnikání, ve kterém studenti nenavštěvují 
klasické přednášky a semináře. Místo toho 
se učí podnikat tím, že skutečně podnikají 
se svými spolužáky ve své firmě, kterou si 
založí na počátku studia.

Ekonomická fakulta TUL doc. Ing. Aleš 
Kocourek, Ph.D., děkan

Mezi českými ekono-
mickými fakultami 

patříme spíše k těm 
menším, naši stu-
denti jsou u nás na 
prvním místě. Naše 
fakulta je jedinečná 

v osobním přístupu 
ke studentům, panuje 

tu přátelská, skoro rodin-
ná atmosféra. U nás student 

není číslo, ale člověk s individuálními potře-
bami, kterým se snažíme vyhovět. Studenti 
si od začátku individuálně sestavují svůj 
rozvrh podle svých preferencí a možností, 
poskytujeme jim perfektní informační servis 
prostřednictvím instagramu nebo facebooku 
a organizujeme pro ně spoustu společných 
volnočasových aktivit (od seznamováku, 
přes terénní hru a hospodský kvíz až po vý-
roční ples). Mezi studiem na střední a na 

vysoké škole je obrovský rozdíl. Studenti 
získají svobodu a nezávislost, ale také mají 
sami zodpovědnost za své studium a ně-
kdy propadnou prokrastinaci. Naši zkušení 
poradci studenta jim pomohou se všemi 
těmito výzvami bojovat a uspět. Technická 
univerzita v Liberci má navíc skvělé zázemí 
nejen pro studium, ale i pro sportovní a spo-
lečenské vyžití. Naše vysokoškolské koleje 
byly několikrát vyhlášeny nejlepšími v ČR. 
A Liberec se nachází na úpatí malebných 
Jizerských hor, Ještědsko-kozákovského 
hřbetu a Lužických hor.

Fakulta informatiky a managementu 
UHK prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, 
Ph.D., děkan

Kdybych měl vypích-
nout pouze tři skuteč-

nosti, na které jsme 
opravdu hrdí, v prv-
ní řadě rád uvedu, 
že titul Fakulta ro-
ku mezi fakultami 

s ekonomickým za-
měřením jsme jako je-

diní za posledních sedm 
let získali hned dvakrát. Sídlíme v moderním 
kampusu a do naší budovy pravidelně inves-
tujeme tak, aby poskytovala nadstandardní 
podmínky ke studiu, relaxaci, ale i k aktivní-
mu studentskému životu podporovanému 
mnoha živými organizacemi a spolky. A tím 
se dostávám i ke špičkové esportové učebně, 
kterou se v tuto chvíli mohou pochlubit jen 
dvě české univerzity.

Fakulta sociálně ekonomická UJEP  
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., děkan

Nevšední kombina-
ce programů, široká 

paleta uplatnění, 
propojení teorie 
a praxe, příjemná 
atmosféra a úzké 
propojení mezi 

studenty a vyučují-
cími. Osobní iniciativy 

studentů si u nás velmi 
vážíme a individuální přístup studentům 
dává šanci být i u zajímavých událostí odbor-
ného charakteru. Musíme zmínit také naše 
zcela nové a unikátní laboratoře behaviorál-
ních studií – komplex laboratoří pro výzkum 
lidského chování se špičkovou technikou. 
Chování totiž nezajímá jen biology, ale také 
právě ekonomy nebo marketingové experty. 
Ekonomie je velmi univerzální věda, která má 
své místo napříč širokým spektrem lidského 

Čím se liší jednotlivé ekonomické fakulty, školy a ústavy? Vedoucí pracov-
níci škol a fakult s ekonomickým zaměřením nám poskytli odpovědi na 
otázku, čím je jejich fakulta/škola výjimečná oproti ostatním.  

Jak vybrat ekonomickou fakultu?

Na co jsme se ještě ptali? Proč by si měli 
uchazeči vybrat programy/obory právě 
na konkrétní fakultě či škole, jak vypadá 
ideální uchazeč a co by měl splňovat, 
jakou přípravu by doporučili uchazečům, 
a jak se fakulta/škola snaží oslovovat 
uchazeče o studium. Všechny odpově-
di čtěte na www.kampomaturite.cz/
co-se-do-casopisu-neveslo. 

pokračování na str. 10
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uvažování – od udržitelnosti až po dopravu 
budoucnosti. To vše budou moci studenti na 
naší fakultě zažít na vlastní kůži.

Institut ekonomických studií FSV UK 
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel

Náš Institut má ko-
morní rozsah. Stu-

denti studují ve 
skupinách, což jim 
pomáhá překoná-
vat největší studij-
ní výzvy. Studenti si 

pomáhají navzájem 
napříč ročníky a skvělé 

vztahy, které jsou cennou 
devizou do profesního světa, jim zůstávají po 
mnoho let. Vyučující navíc znají své studenty 
a věnují hodně energie a času jejich originál-
ním absolventským pracím.

Matematicko-fyzikální fakulta UK  
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan

Studium na naší fa-
kultě bych doporučil 

všem, kteří mají 
hlubší zájem o ma-
tematické, fyzikál-
ní a informatické 
obory, kteří chtějí 

porozumět hlubším 
souvislostem a kteří 

častěji než jen pouhá fak-
ta hledají odpovědi na otázky typu „Proč?“. 
Naše fakulta se netají tím, že staví na hlu-
bokých teoretických znalostech, zkoumání 
souvislostí a odhalování příčin. Tento přístup 
dělá z našich absolventů velmi flexibilní je-
dince, kteří jsou schopni se v krátkém čase 
adaptovat na téměř jakékoli zaměstnání, kte-
ré vyžaduje tvůrčí přístup. Téměř všichni ab-
solventi naší fakulty nám po čase sdělují, že 
je naše fakulta naučila především logickému 
myšlení, schopnosti třídit fakta a poznatky, 
a že to všechno jim později velmi usnadnilo 
vstup na pracovní trh. Ale ani praktičtěji za-
měření uchazeči se nemusejí obávat, že to 
bude jen samá teorie. Na teorii stavíme, ale 
současně máme připravenu nabídku pro-
gramů, které poskytnou i solidní praktické 
dovednosti, ať už jde o programování, či práci 
se složitými fyzikálními přístroji.

Fakulta ekonomicko-správní UPCE 
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan

Jsme ekonomickou 
fakultou univerzity, 

která sídlí v Par-
dubicích. Z toho 
vychází převážná 
většina výhod. Prv-
ní je, že celá fakulta 

sídlí v kampusu uni-
verzity, vše je po ruce 

– učebny, posluchárny, 
menza, koleje, tělocvična, v docházkové 
vzdálenosti nákupní centra nebo centrum 
města. Druhou výhodou je rozsah nabízených 
studijních programů – od managementu, 
přes veřejnou správu, finance až po systé-

mové inženýrství a aplikovanou informatiku. 
V letošním roce chystáme rozšířit nabídku 
o nový bakalářský studijní program Digitální 
podnikání, který bude nabízet zájemcům spo-
jení managementu a dovedností v digitálním 
světě. Třetí výhoda vyplývá z atmosféry na 
fakultě – nižší počet studentů umožňuje 
učitelům znát většinu studentů, mít dosta-
tek času se jim individuálně věnovat. Právě 
individuální přístup a schopnost reagovat 
na to, co studenti potřebují v průběhu svého 
studia, je důležitou výhodou oproti ostatním 
ekonomickým fakultám. Na fakultě studuje 
řada zahraničních studentů, se kterými je 
možné spolupracovat či studovat předměty 
v angličtině. Stejně tak je možné studovat 
třeba jeden semestr v zahraničí v rámci pro-
gramu Erasmus+. Pro studenty v navazujích 
magisterských programech nabízíme mož-
nost získat zároveň český a německý diplom 
v rámci DOUBLE DEGREE nebo společný 
diplom s Univerzitou ve Vilniusu v rámci 
JOINT DEGREE. 

Fakulta managementu VŠE doc. Ing. 
Vladislav Bína, Ph.D., děkan

Budeme - l i  mluvit 
o škole jako o cel-

ku, tedy o Vysoké 
škole ekonomic-
ké v Praze, pak je 
to jednoznačně 
její renomé mezi 

zaměstnavateli. 
Navzdory občasným 

nevhodným poznámkám 
směřujícím na kvalitu studia má škola jako 
celek mezi zaměstnavateli špičkové jméno. 
Mít diplom z VŠE je zkrátka známka toho, že 
absolvent získal kvalitní vzdělání. K tomu 
všemu samozřejmě přispíváme i my jako 
Fakulta managementu. Naše hlavní nevý-
hoda je i naší hlavní výhodou. Jsme jediná 
mimopražská fakulta, v Praze nás tak nikdo 
nenajde. Sídlit v Jindřichově Hradci má však 
opravdu dlouhou řadu pozitiv. Tím největším 
je asi to, že řadu věcí můžeme dělat po svém. 
Díky tomu, že je Fakulta managementu co 
do počtu studentů spíše menší fakultou, 
můžeme klást důraz na individualitu našich 
studentů. Každému z nich tak můžeme věno-
vat osobní přístup, nejen během výuky, ale 
i při poskytování podpory při realizaci jejich 
projektů a aktivit. To vše se odráží ve velmi 
neformální, přátelské atmosféře. S oblibou 
o sobě tvrdíme, že jsme rodina, a ono to tak 
ve výsledku opravdu je. 

Fakulta podnikohospodářská VŠE  
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., děkan

Fakulta podniko -
hospodářská je 

výjimečná v širo-
kém uplatnění 
absolventů, kteří 
se mohou věno-
vat ekonomickým 

a manažerským 
funkcím na všech 

úrovních řízení podniku 

a jiných organizací. Absolventi se mohou 
uplatnit jak v podnikatelském sektoru, tak 
i ve státní správě a neziskovém sektoru.  
Uchazeči se budou moci po studiu zajímat 
o pracovní pozice v marketingu, personalisti-
ce, consultingu, auditu, managementu, event 
managementu, projektovém managementu, 
sales managementu, manažerské psycho-
logii a sociologii, logistice nebo finančním 
managementu. Nebo si mohou, stejně jako 
řada našich absolventů, založit vlastní firmu. 
Studium na FPH je tedy vhodné i pro ty ucha-
zeče, kteří ještě nemají zcela jasné představy 
o budoucím uplatnění, jelikož studium je 
vybaví relativně univerzálním uplatněním 
nejen v manažerské praxi firem a dalších 
organizací. Fakulta podnikohospodářská se 
může pochlubit prestižními mezinárodními 
akreditacemi, které zvyšují její mezinárodní 
reputaci a zvýhodňují absolventy na trhu 
práce. Jedná se o akreditace EQUIS a AMBA. 
FPH VŠE je jediná ekonomická fakulta v ČR 
s mezinárodní akreditací EQUIS, čímž se řadí 
mezi opravdovou špičku mezi světovými 
fakultami byznys škol.  Patříme do 1 % nejlep-
ších byznys škol na světě. FPH jako fakulta 
zaměřená na podnikovou ekonomiku a man-
agement vyniká ve spolupráci s firemní praxí, 
disponuje více než 100 firemními partnery, se 
kterými spolupracuje nejen v oblasti výuky, 
ale také vědy a výzkumu, studentských pra-
xí, projektů a dalších aktivit. Mezi partnery 
fakulty patří společnosti jako BD Advisory, 
Unilever, APOGEO, Nestlé, Plzeňský Prazdroj, 
Škoda Auto a mnoho dalších. Mezi novinky 
patří program mentoringu, kdy mentoři z řad 
firemních partnerů předávají zkušenosti a ka-
riérně radí motivovaným studentům. Fakulta 
disponuje moderními prostory kampusu, 
investovala do technického vybavení svých 
učeben, které jsou mj. připraveny pro hyb-
ridní výuku (kombinace prezenční a on-line 
výuky). V rámci výuky se opírá o moderní 
metody a přístupy, zejména v magisterském 
stupni studia se využívají mj. harvardské pří-
padové studie či marketingové simulace. Na 
bakalářském i na navazujícím magisterském 
studiu řada studijních aktivit probíhá v rámci 
studentských týmů. Fakulta dbá i na aktivní 
spolupráci s absolventy. Promocí zde nic 
nekončí, dále budujeme a rozvíjíme vztahy 
nejen v profesní rovině. Kromě hlavní komu-
nity absolventů FPH budujeme komunity 
našich vedlejších specializací. 

Fakulta informatiky a statistiky VŠE  
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan

Fakulta informatiky 
a statistiky VŠE se 

orientuje na aplika-
ci informatických 
a kvantitativních 
disciplín v busi-
nessu i státních 

institucích. Vše se 
u nás nějakým způso-

bem zabývá prací s daty, 
jejich analýzou, nastavováním podnikových 
procesů a jejich vylepšováním převážně 
s pomocí IT prostředků. Tyto dovednosti 
v současné době potřebuje naprostá většina 
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firem, takže naši uchazeči mají téměř jisté 
uplatnění v oboru. O tom svědčí i fakt, že vel-
ké množství našich studentů pracuje v oboru 
už na bakalářském stupni při škole. Krom 
toho je to práce nesmírně zajímavá, protože 
v každém zadání jdeme na jádro problému, 
hledáme reálné argumenty, které máme díky 
datům ověřené a nastavujeme procesy, které 
pomáhají firmám. V tomto ohledu je sbírání 
dat, machine learning, umělá inteligence, 
vývoj informačních systémů nebo informač-
ní bezpečnost i zdrojem mnoha příležitostí 
pro nové věci, které nejsou běžně na první 
pohled zřejmé. Jsme silně propojení s praxí 
a většina věcí, které se u nás řeší je nějak 
navázána na reálné firmy. Neděláme věci 
v laboratorních podmínkách, ale stavíme na 
businessových zadáních, která jsou velmi 
dynamická a jejichž součástí je i porozumění 
ekonomickým souvislostem. Jsme zároveň 
i velmi flexibilní z hlediska nastavení rozvrhu, 
protože si uvědomujeme, že možnost přimě-
řené práce v oboru už při studiu je dobrým 
doplňkem výuky.

Vysoká škola polytechnická Jihlava  
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor

Na VŠPJ je mož-
nost studovat jak 

v prezenční formě 
(výuka během 
pracovních dní), 
tak v kombinova-
né formě (výuka 

pouze o sobotách), 
tj. studovat mohou 

i ti, kteří již nastoupili 
do pracovního procesu a chtějí si doplnit 
vzdělání. Kombinovaná forma studia není 
na ostatních vysokých školách tolik rozšíře-
ná. Pro obě formy výuky máme připravené 
podrobné studijní materiály v elektronické 
podobě (v systému Moodle), které jsou sa-
mozřejmě pro studenty zdarma.  Dále se od 
jiných veřejných vysokých škol odlišujeme 
délkou odborné praxe, která je nedílnou sou-
částí studia. Ve studijním programu Finance 
a řízení je to 15 týdnů (celkem 600 hodin) 
praxe, u studijního programu Cestovní ruch 
pak 14 týdnů. Tato souvislá praxe umožňuje 
studentům (zejména prezenční formy studia) 
se lépe seznámit s reálným chodem firmy 
či organizace. Pro studenty kombinované 
formy, kteří již pracují v oboru, je výhodou 
možnost požádat o uznání již reálně odpraco-
vané doby a prokázat tak zkušenosti s tímto 
prostředím. Našim studentům nabízíme kro-
mě možnosti absolvovat část studia v zahra-
ničí (v rámci výměnných studijních pobytů 
v programu ERASMUS) také tzv. Internatio-
nal Business Week, což je projektový týden 
strávený na zahraniční vysoké škole (např. 
v Belgii, Nizozemí, Portugalsku, Německu, 
Lotyšsku, Polsku), kde jsou studenti zapojeni 
do mezinárodních týmů a spolu řeší konkrétní 
problém vybrané firmy či organizace. Každý 
student tak má v případě zájmu velkou šanci 
vycestovat do zahraničí a získat tak cenné 
zkušenosti. Tato zkušenost může pomoct 
studentům, potažmo absolventů také při 
ucházení se o zaměstnání.

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích Ing. Vojtěch 
Stehel, MBA, PhD., rektor

Jsme jediná technic-
ká vysoká škola na ji-

hu Čech. Unikátní je 
u nás doba praxe, 
po kterou studenti 
docházejí do firem 
– trvá celý jeden se-

mestr. Probíhá u nás 
velký počet projektů ve 

spolupráci s firmami, do 
kterých zapojujeme studenty. Otevírá se jim 
tak možnost podívat se přímo do výroby. 
Také si mohou udělat stáž v zahraniční firmě 
nebo vyjet během studia do ciziny. Podmínky 
pro zahraniční výjezdy jsou u nás velmi příz-
nivé. Máme vlastní sportovní spolky (hokej, 
florbal, fotbal, e-sport, šachy) a naše týmy 
se pravidelně umisťují na vyšších příčkách 
univerzitních lig. Podporujeme mladé podni-
katele, start-upy a freelancery přes Kariérní 
centrum. Brzy pro ně otevřeme také cowor-
kingové centrum s poradenstvím a dalšími 
službami.  

Panevropská univerzita, a.s. Ing. Vladi-
mír Dragon, obchodní ředitel

Jsme inovativní – 
máme nové studijní 

programy, které 
aktuálně na trhu 
veřejných ani sou-
kromých vysokých 
škol nenajdete. Di-

gitální ekonomika 
a společnost, Digitální 

ekonomika a společnost 
– Digitální makléř, Lokální a globální ekono-
mika, Provoz a řízení letecké dopravy – spe-
cializace Bezpilotní letecké systémy Drony. 
V průběhu ekonomických změn a pandemie 
jsme nezaháleli a vytvořili novou strukturu 
studijních programů, kteří reagují na stá-
vající a budoucí trendy.  Centrum kariéry 
a rozvoje - Centrum kariéry a rozvoje pomáhá 
studentům, kteří hledají místo, kde by mohli 
absolvovat svoji povinnou praxi. Profesně 
a odborně zaměřené studijní obory si přímo 
říkají o získávání praktických zkušeností 
v provozu reálných organizací, se kterými 
škola má, nebo v budoucnu bude mít navá-
zané partnerské smlouvy, na jejichž zákla-
dě budou tyto stáže organizovány. Zároveň 
pořádáme Kariérní dny, díky kterým jsou 
studenti přímo v kontaktu s našimi partnery. 
V průběhu roku zveřejňujeme pro studenty 
vybrané nabídky práce našich partnerů. Zá-
roveň máme portál, na kterém zveřejňujeme 
naše odborníky z praxe ve výuce. Máme jedi-
nečný doktorský studijní program Podnikání 
a management, který umožňuje absolventům 
magisterských studijních programů rozvíjet 
schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti 
výzkumu a vývoje. Doktorské studium je 
zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou 
tvůrčí činnost se zaměřením na oblast pod-
nikání a managementu. Univerzita tím dává 
příležitost k výchově vlastních vědeckých 

pracovníků a zároveň dává možnost všem, 
kteří si chtějí v rámci své kariéry rozšířit vzdě-
lání. Připravili jsme pro lidi z praxe profesní 
MBA programy. Opět vycházíme z potřeb 
trhu a máme v nabídce programy zaměřené 
na oblasti, které u nás nenajdete.

Unicorn University prof. Ing. Jan Čadil, 
Ph.D., rektor

Má me v yso c e 
propracovaný e -

-learning, výuka 
je digitalizovaná, 
moderní a umož-
ňujeme i studium 
plně online, díky 

čemuž u nás máme 
i studenty například 

z Austrálie. Také bych 
vyzdvihl praktickou orientaci 

výuky, studenti na workshopech řeší řadu re-
álných projektů od korporátních zadavatelů. 
Každý student si musí projít semestrální pra-
xí, kterou je možné absolvovat v našich part-
nerských firmách, a neukončí tak studium 
s prázdným životopisem. Unicorn University 
je výjimečná i proto, že se studenti podílí na 
reálných projektech pro skutečné klienty. 
Dlouhodobě také podporujeme vědeckový-
zkumné aktivity z oblasti vývoje softwaru 
a cloudových řešení, internetu věcí a Big 
Data. Ve spolupráci s Matematicko-fyzikální 
fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Fyzikál-
ním ústavem Akademie věd ČR a s dalšími 
institucemi se naši studenti podílí na vývoji 
cloudové aplikace produkční databáze pro 
vnitřní detektor experimentu ATLAS v CERN. 
Navíc díky spojení se společností Unicorn 
jsme schopni pružně reagovat na vývoj a po-
třeby pracovního trhu.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, 
Ph.D., rektorka

Jako první vysoká škola 
v ČR jsme získali pro-

fesní akreditace. Od-
lišuje nás tak míra 
spolupráce s fir-
mami. Nechceme 
vychovávat pouze 
budoucí vědce, ale 

především lidi, kteří 
své znalosti a doved-

nosti jednoduše uplatní 
v praxi. I díky tomu máme v České republice 
jednu z nejvyšších uplatnitelností absolven-
tů. Naše škola se hodně zaměřuje na mezi-
národní spolupráci, například je jedním ze 
zakládajících členů Centra česko-izraelských 
inovací a partnerství. Spolu s tím nabízíme 
studentům možnost vycestovat na studijní 
pobyty a stáže do zahraničí. Díky vysoké 
míře internacionalizace školy máme mnoho 
zahraničních partnerů, zejména v Evropě. 
Studenti si mohou vybrat ze široké škály 
zemí, kam lze v rámci studia vyjet. Nechybí 
ani příležitosti potkat zahraniční studenty 
a partnery přímo v Olomouci, ať už ve výuce, 
při řešení projektu či v rámci International 

pokračování na str. 12
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Week. Podporujeme různé formy a způsoby, 
jak mohou studenti získat nové zkušenosti 
a komunikovat v mezinárodním prostředí.

Vysoká škola PRIGO, z.ú. doc. Mgr. Ing. 
Zuzana Machová, Ph.D., rektorka

Vysoká škola PRI-
GO nabízí studium 

srovnatelné svým 
pojetím s prestiž-
ními zahraničními 
univerzitami. Již 
samotné přijímací 

řízení je výjimečné. 
Na rozdíl od jiných 

vysokých škol přijíma-
cí zkoušky realizujeme, ale 

naším cílem není primárně ověřovat faktic-
ké znalosti. Zajímá nás zejména motivace 
uchazeče ke studiu. Proto je součástí při-
jímacího řízení především povinnost ucha-
zeče zaslat společně s přihláškou ke studiu 
motivační dopis a poté probíhá motivační 
pohovor. Máme zájem o studenty, kteří se 
chtějí skutečně něco dozvědět a pracovat 
na sobě. Studium poté probíhá projektově 
s využitím moderních technologií a výuka je 
vedena špičkovými pedagogy včetně kolegů 
ze zahraničí. Soustředíme se na rozvoj kri-

tického myšlení a moderní výukové metody. 
Studenti bakalářských programů u nás mají 
také možnost zapojit se do paralelního pro-
gramu Competences for Master´s Degree, 
v jehož rámci je připravíme na navazující 
studia na zahraničních univerzitách. 

Vysoká škola logistiky o.p.s. prof. Ing. 
Václav Cempírek, Ph.D., DBA, rektor

V porovnání s jinými 
vysokými školami se 

můžeme pochlu-
bit jedinečností 
v přípravě absol-
ventů pro obor 
logistika. Žádná 

jiná škola nemá 
studijní program 

tak úzce zaměřen na 
logistiku jako VŠLG. Dále 

lze vyzdvihnout provázanost teoretických 
znalostí s praktickými dovednostmi ověře-
nými v odborných učebnách a laboratořích 
a při praktické výuce na praxích ve výrobnách 
i nevýrobních institucích. V rámci bakalář-
ského i magisterského studijního programu 
studenti absolvují, povinou praxi v délce 12 
a 6 týdnů. Škola velmi úzce spolupracuje 
s významnými společnostmi, firmami a ve-

řejnými institucemi. Cílem vysoké školy je 
udržet tempo s technologickým pokrokem 
ve výrobních a logistických firmách a trvale 
zajistit potřebnou propojenost teorie s praxí. 

AMBIS vysoká škola, a.s.  
studijní oddělení

Klademe důraz na úzké propojení teorie 
s praxí a na využití poznatků ze studia v re-
álném životě. Na Ambis VŠ vyučují odborníci 
z praxe, kteří mají několikaleté zkušenosti 
v daném oboru a předávají studentům ma-
ximum. Součástí studia je odborná praxe, 
během které si studenti rozšíří praktické 
dovednosti v oblastech ekonomiky, man-
agementu či hospodaření. Studenti získají 
široké portfolio kontaktů, které v budoucnosti 
ocení. Díky všem těmto aspektům se naši 
absolventi skvěle uplatní na trhu práce. Další 
výhodou Ambis jsou studijní materiály, které 
mají studenti k dispozici ke každému předmě-
tu po celou dobu studia. Studentům prvních 
ročníků navíc poskytujeme podpůrné mate-
riály ve formě e-learningů, cvičných testů či 
interaktivních osnov. Nespornou výhodou 
je osobní přístup ke studentům a přátelská 
atmosféra, která na škole vládne.

Děkujeme za odpovědi.

•  Kalendáře přihlášek, přijímaček
•  Porovnejte šance na přijetí
•  Přijímací řízení a další informace

•  Stahujte
27 500 prací, 10 000 zdarma, 
platba kartou nebo mobilem 24/7, 
výhodné stahování za kredity

•  Vkládejte
Maturitní otázky, čtenářské deníky, 
slohové práce, referáty, seminárky

•  Vydělejte
Kredity za registraci, stahování vlože-
ných prací, like na Facebooku, vložení 
práce zdarma nebo přihlášení do 
redakce. Kredity použijete na staho-
vání dalších prací nebo je proplácíme 
na účet.
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Dny otevřených dveří VŠ do konce roku
Aktualizované termíny a změny najdete  
na www.KamPoMaturite.cz.

ZÁ
Ř

Í 15. 9. Zahradnická fakulta MENDELU  
www.zf.mendelu.cz

17. 9. Open Day MU www.muni.cz

LI
ST

O
PA

D

5. 11. Divadelní fakulta JAMU difa.jamu.cz, Fakulta 
stavební VUTBR www.fce.vutbr.cz

8. 11. Hudební a taneční fakulta AMU www.hamu.cz

10. 11.

Fakulta strojní ČVUT (další termín 3. 12.) www.
fs.cvut.cz, Fakulta vojenského leadershipu a 
Fakulta vojenských technologií UNOB (další 
termín 3. 12.) www.unob.cz

11. 11. 
Fakulta architektury ČVUT www.fa.cvut.cz, 
Fakulta multimediálních komunikací UTB  
fmk.utb.cz

12. 11. Fakulta informačních technologií ČVUT  
www.fit.cvut.cz

16. 11. Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

18. 11. Česká zemědělská univerzita v Praze všechny 
fakulty www.czu.cz

21. — 
26. 11.

Týden otevřených dveří Katolická teologická 
fakulta UK www.ktf.cuni.cz

22. 11. Matematicko-fyzikální fakulta UK  
www.mff.cuni.cz

25. 11.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 
www.fbmi.cvut.cz, Fakulta regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií MENDELU  
www.frrms.mendelu.cz

25. — 
26. 11.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
všechny fakulty www.vscht.cz

26. 11. Fakulta stavební ČVUT www.fsv.cvut.cz

29. 11. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 
www.fjfi.cvut.cz

Doporučujeme všechny termíny před návštěvou ověřit, uvádíme pouze data, která jsme k 
17. 8. 2022 dohledali na stránkách škol. V minulém roce plánovaly a konaly akce také AVU,  
FD, FEL a MÚVS ČVUT, FI MU, PEF MENDELU, FÚ a MÚ SLU, TUL, FSV UK, UPCE, VŠUP, 
FA, FIT, FSI, FAVU VUTBR, FDULS ZČU. Některé soukromé školy vypisují akce i několikrát 
do měsíce, případně je můžete navštívit pravidelně či po domluvě. 

1. 9. CEVRO Institut, z.ú. (Český Krumlov)  
www.cevroinstitut.cz

7. 9.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (další termín 
21. 9.) www.mup.cz, Univerzita Jana Amose Komen-
ského Praha s.r.o. (další termín 21. 9. a 5. 10. online) 
www.ujak.cz

8. 9.

Unicorn University (další termíny 13. 10., 10. 11., 
8. 12.) www.unicornuniversity.net, Anglo-americká 
vysoká škola, z. ú. (online v AJ, další termíny 13. 10., 
10. 11. a 8. 12., v ČJ 21. 9., 19. 10.) www.aauni.edu, 
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.  
www.vskk.cz, Vysoká škola mezinárodních a veřej-
ných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz, Vysoká 
škola Sting, o.p.s. (Brno), www.sting.cz

12. 9. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, 
spol. s r.o. www.palestra.cz

14. 9.

Panevropská univerzita, a.s. (Praha, Ostrava)  
www.peuni.cz, Vysoká škola aplikované psychologie, 
s.r.o. (online) www.vsaps.cz, Vysoká škola finanční 
a správní, a.s. (Praha, další termín 12. 10.)  
www.vsfs.cz

22. 11. ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. www.adi.cz

26. 11. Vysoká škola logistiky o.p.s. (Přerov, Praha 10. 12.) 
www.vslg.cz

Ř
ÍJ

EN

12. 10. Fakulta umění a designu UJEP www.fud.ujep.cz

14. 10. Filmová a televizní fakulta AMU www.famu.cz

19. 10. Farmaceutická fakulta UK (online, další termín 
7. 12., prezenčně 16. 11.) www.faf.cuni.cz

22. 10. Divadelní fakulta AMU www.damu.cz

PR
O

SI
N

EC

1. 12. Fakulta zdravotnických studií UPCE fzs.upce.cz

2. 12.

Univerzita Palackého v Olomouci všechny 
fakulty www.upol.cz, Lesnická a dřevařská 
fakulta MENDELU www.ldf.mendelu.cz, eko-
nomické programy VŠCHT www.vscht.cz

3. 12.
Fakulta vojenského zdravotnictví UNOB www.
unob.cz/fvz, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
UK www.lfhk.cuni.cz

16. 12. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VU  
fvhe.vfu.cz

22. 12. Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE všechny 
fakulty www.vse.cz

Veřejné VŠ

Soukromé VŠ

http://difa.jamu.cz
http://fmk.utb.cz
http://fzs.upce.cz
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Vyzkoušejte ukázku z testu OSP NSZ
V následujícím krátkém textu jsou dvě prázd-
ná místa, která značí, že ve větě bylo něco 
vynecháno. Vyberte z nabízených možností 
dvojici slov, která se významově a stylisticky 
nejlépe hodí do příslušného textu jako celku.
1.
Trochu se opozdil, a ______ proto ______ 
úvodních tónů koncertu.
(A) spěchal – namísto
(B) neslyšel – zahájení
(C) přišel – až během
(D) zaslechl – několik
(E) zmeškal – více

Vyberte z dvojic výrazů nabízených v odpo-
vědích tu, po jejímž doplnění na vynechaná 
místa v zadání (v uvedeném pořadí) bude 
významový vztah mezi výrazy vpravo od rov-
nítka nejpodobnější významovému vztahu 
mezi výrazy vlevo od rovnítka (pořadí výrazů 
ve dvojicích je důležité).
2.
______ : PÁTRAT = ______ : LÉČIT SE
(A) hlídač – lékař
(B) nalezení – zranění
(C) zločin – nemoc
(D) odhalení – uzdravení
(E) ztráta – lék

V následujícím textu je právě jedna část, 
která do něj svým vyzněním nezapadá. Zvolte 
možnost, která obsahuje právě tu část textu, 
jež není v souladu s jeho celkovým vyzněním.
3.
Dá-li se určitý jev vysvětlit mnoha způsoby, 
nejpravděpodobnější vysvětlení je to nejjed-
nodušší. Tento princip známý z vědy jako tzv. 
Occamova břitva se hodí i pro dnešní složitý 
svět. Kromě běžné interpretace událostí do-
poručuje vzít v úvahu i ty nejsložitější, neboť 
v nich může být zrnko pravdy. Alternativní 
výklad nebo teorie se tak začne zkoumat až 
ve chvíli, kdy je jednodušší teorie vyvrácena. 
Například dokud ve fyzice na vše stačila 
klasická mechanika, nebyla Einsteinova te-
orie relativity potřeba. Naopak vynakládat 
energii na fantastické a konspirační teorie 
zbytečně brzdí pokrok a nemožňuje spole-
čenskou shodu.
Která z následujících částí uvedeného textu 
není v souladu s jeho celkovým vyzněním?
(A) Dá-li se určitý jev vysvětlit mnoha způ-

soby, nejpravděpodobnější vysvětlení je 
to nejjednodušší.

(B) Tento princip známý z vědy jako tzv. 
Occamova břitva se hodí i pro dnešní 
složitý svět.

(C) Kromě běžné interpretace událostí do-
poručuje vzít v úvahu i ty nejsložitější, 
neboť v nich může být zrnko pravdy.

(D) Alternativní výklad nebo teorie se tak 
začne zkoumat až ve chvíli, kdy je jed-
nodušší teorie vyvrácena.

(E) Například dokud ve fyzice na vše stačila 
klasická mechanika, nebyla Einsteinova 
teorie relativity potřeba.

Následující úlohu řešte pouze na základě 
informací uvedených v textu či z něho vy-
plývajících.
4. 
Japonsko je naprosto odlišné od všech ostat-
ních zemí. Velkou část své historie totiž fun-
govalo v naprosté izolaci od zbytku světa.
Které z následujících tvrzení vyplývá z uve-
deného textu?
(A) Dnešní Japonsko se od Japonska z éry 

izolace naprosto odlišuje.
(B) Odlišnost Japonska byla důvodem pro 

jeho dlouholetou a naprostou izolaci.
(C) Důsledky japonské historické izolace se 

promítají i do současnosti země.
(D) Jedině díky naprosté odlišnosti od ostat-

ních zemí mohlo Japonsko fungovat 
i v naprosté izolaci.

(E) Japonsko bylo v minulosti zbytku světa 
podobnější než dnes.

Není dovoleno používat kalkulačky! Není-li 
uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla 
reálná a zapsaná v desítkové soustavě. Obsa-
huje-li úloha proměnnou, je třeba pro řešení 
uvažovat všechny její přípustné hodnoty.
5. 
Nejvíce kolik krychliček o délce hrany 2 cm 
se vejde do krychlové krabičky o délce hrany 
11 cm tak, aby stěny krychliček byly rovno-
běžné se stěnami krabičky a žádná krych-
lička nepřesahovala přes okraj krabičky?
(A) 25
(B) 125
(C) 166
(D) 216

6.
O kolik větší je součet čísel 123 456 a 789 
než rozdíl čísel 123 456 a 789?
(A) o 333
(B) o 666
(C) o 789
(D) o 1 578

Následující úloha se skládá z otázky a dvou 
tvrzení, označených jako (1) a (2), která obsa-
hují určité informace. Úloha může obsahovat 
i úvodní informace. S využitím všech těchto 
informací, znalostí matematiky a objektiv-
ních známých faktů (tj. např. kolik dní má 
červenec, co znamená pojem zleva dopra-
va...) rozhodněte, zda jsou dané informace 
dostačující pro určení jednoznačné odpovědi 
na otázku v zadání.

7.
Má čtverec ABCD větší obvod než obdélník 
KLMN?

(1)  Délka strany čtverce ABCD je větší než 
délka kratší strany obdélníka KLMN.

(2)  Délka strany čtverce ABCD je menší než 
délka delší strany obdélníka KLMN.

(A) Tvrzení (1) samotné je dostačující, ale 
tvrzení (2) samotné není dostačující.

(B) Tvrzení (2) samotné je dostačující, ale 
tvrzení (1) samotné není dostačující.

(C) Obě tvrzení dohromady jsou dostačující, 
ale ani jedno tvrzení samotné není dosta-
čující.

(D) Každé tvrzení samotné je dostačující.
(E) Tvrzení (1) a (2) dohromady nejsou do-

stačující.

Následující úloha je založena na textu nebo 
na rovnici, nerovnici, zápisu funkce nebo 
jiném matematickém výrazu, případně jejich 
kombinaci. Řešení úlohy spočívá v matema-
tizaci určité situace nebo naopak v převedení 
matematického zadání do verbální podoby. 
Pozorně si přečtěte otázku – i zdánlivě po-
dobná zadání se mohou lišit.
8.
V penzionu je v jednolůžkových a dvojlůžko-
vých pokojích celkem C lůžek (jiné pokoje v 
penzionu nejsou). Který z následujících vý-
razů vyjadřuje počet jednolůžkových pokojů, 
je-li počet dvojlůžkových pokojů D?
(A) C – D
(B) 0,5C – D
(C) 0,5(C – D)
(D) C – 2D

Vyhodnocení:
Za každou správnou odpověď si přičtěte 1 bod. Za 
každou chybnou odpověď si odečtěte jednu třeti-
nu bodu u úloh se čtyřmi nabízenými odpověďmi 
a jednu čtvrtinu bodu u úloh s pěti nabízenými 
odpověďmi. Pokud jste neodpověděli, nic si nepři-
čítejte, ani neodečítejte. 
K celkovému počtu 
bodů si v tabulce mů-
žete najít odpovídající 
percentil – číslo, které 
udává, kolik procent 
účastníků jste svým vý-
sledkem v daném testu 
předstihli. Percentil 90 
tedy znamená, že jste 
byli úspěšnější (nebo 
stejně úspěšní) než 
90 % všech účastníků.

Přehled odpovědí:
1-C, 2-D, 3-C, 4-C, 5-B, 
6-D, 7-E, 8-D

body percentil

8 100

6,75 92

6 85

5,42 79

4,67 73

4,25 68

4 61

3,67 55

3,25 48

3 37

2,33 32

1,5 24

1 16

0 8

-2,25 0

http://scio.cz


15kampomaturite.cz

studuj na studuj na

Přípravné kurzy: 23 let zkušeností, přes 100 000 úspěšných studentů

Připravte se na přijímačky 2023

Lékařské 
fakulty

Právo

Politologie 
a mezinárodní  

vztahy

Policejní 
akademie

Psychologie

Žurnalistika 

nulté ročníky Zahájení říjen
Nulté ročníky (celoroční)  
i kratší kurzy
Středa/sobota
Prezenční (Praha, Brno, 
Ostrava) i online kurzy
VIP balíčky (učebnice, 
bonusy)

•
• 

• 
• 

•
Fyzika

ChemieOSP, TSP, ZSV

Matematika

Biologie

kratší kurzy

Psychologie 
krátký kurz

Seženete u nás učebnice všech nakladatelství, skripta univerzit a knihy k přípravě 
na maturitu, přijímací i jazykové zkoušky. Více na www.kampomaturite.cz.

Společenské vědy pro 
SŠ, 4 díly (Didaktis)

SCIO Cvičebnice OSP, 
ZSV  (SCIO)

Maturita z ČJL ústní 
zkouška (Didaktis)

Přijímačky na VŠ v poho-
dě SP, ZSV (Taktik) 

Maturita z AJ maturitní 
témata (Didaktis)

Základy spol. věd pro SŠ 
— 3 díly (Fortuna)

St. předpoklady a zákl. 
logiky 1 a 2 (Sokrates)

Maturita v pohodě 
— AJ (Taktik)

Spol. vědy v kostce  
pro SŠ (Fragment)

Maturita z matematiky 
didaktický test (Didaktis)

Výhody online kurzů:
• Žádné dojíždění
• Přístup na kurz odkudkoliv
• Elektronické podklady
• Možnost po dohodě s lektory měnit 

či nahrazovat termíny

Výhody prezenčních kurzů: 
• Výuka v malé skupině
• Lepší zpětná vazba s učitelem
• Větší motivace k učení  i díky 

spolužákům
• Vyzkoušíte si přijímačky nanečisto
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Proč jste si vybrala Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE), 
konkrétně Fakultu mezinárodních vztahů (FMV)?

VŠE studovalo hodně lidí z mého okolí včetně mého bratra, 
který mě dost inspiroval, takže jsem o ní slýchala celou střed-
ní. Sice vystudoval Fakultu informatiky a statistiky, ale byla 
jsem si jistá, že VŠE bude dobrá volba i pro mě hlavně proto, 
že jsem nebyla rozhodnutá, čím bych se jednou chtěla živit. 
Líbilo se mi, že po vystudování VŠE budu mít širší možnosti 
uplatnění. Hodně mě baví cizí jazyky, a tak jsem se přihlásila 
na FMV, kde na jejich studium kladou velký důraz. 

Jaké přijímací zkoušky jste absolvovala? A jak jste se na ně 
připravovala?

Byla jsem přijata na základě Přijímaček nanečisto, což je 
skvělá možnost. Přijímačky si bez stresu zkusíte a zároveň 
máte šanci být rovnou přijat/a. Na FMV se skládaly z testů 
ze dvou cizích jazyků, v mém případě z angličtiny a francouz-
štiny, a matematiky. Trénovala jsem hlavně vzorové jazykové 
testy a opakovala gramatiku. Na matiku jsem si sehnala 
doučování, protože ta nikdy nebyla mou silnou stránkou. Na 
ostatní fakulty se lze ale dostat i např. na základě studijních 
výsledků ze střední školy.

Přechod ze střední na vysokou je sám o sobě obtížný. O to 
víc, když výuka v první ročníku probíhala pouze on-line. Jak 
moc velká komplikace to pro vás byla?

Pokud jde o předávání znalostí, on-line výuka plnohodnot-
ně nahrazovala prezenční. Měli jsme k dispozici všechny 
podklady ke studiu, nicméně kontakt se spolužáky nebo 
konzultace s učiteli tváří v tvář mi velmi chyběly. Pro mě je 
důležitý reálný kontakt s lidmi a společné nadšení, které jsem 
občas při on-linu postrádala. Prezenční výuka mě více vtahuje 
do univerzitního prostředí a také se při ní lépe soustředím. 

Jaký kurz vás nejvíc baví a proč? 

Zatím mě velmi bavily a ohromně obohatily všechny kurzy 
angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny a také před-
měty týkající se mezinárodních studií. Mezinárodní vztahy 
jako vědní disciplína mají velký přesah do jiných oborů, jako 
je historie, geografie, politologie, ekonomie… A to je to, co mě 
na tom baví, právě ten širší obecnější přehled. 

Setkala jste se před nástupem na VŠE s nějakým mýtem 
o škole, který se po nástupu nepotvrdil?  

Mýtů o škole jsem zaslechla několik. Ničím jsem se ale ne-
nechala odradit, a to i díky bratrovi, který mi často vyprávěl, jak 
to opravdu chodí. Asi největším mýtem je „těžká matematika“. 
I pro mě byla při přijímačkách strašákem, proto jsem se na ní 
během příprav víc zaměřila. A nakonec to nebylo tak obtížné. 
Uchazeči jsou také často zmateni ohledně počtu termínů na 

zkoušky, protože VŠE má jiný systém než většina ostatních 
škol. Když ho ale pochopíte a budete si vše hlídat, studium 
se dá normálně zvládnout. 

Čím byste se chtěla v budoucnu živit?

Chtěla bych se nějakým způsobem uplatnit ve frankofonním 
prostředí. Takový můj “dream job” je momentálně práce na 
ambasádě v Paříži. Věřím, že studijní program Mezinárodní 
studia a diplomacie mě na takovou pozici velmi dobře připraví. 

Kde v Praze bydlíte? Pokud na koleji nebo v privátním bytě, 
jak složité/jednoduché bylo kolej/byt získat? 

Bydlela jsem ve sdíleném bytě, nicméně od března jsem na 
koleji na Žižkově. Shánění místa na koleji bylo v mém případě 
bezproblémové, vše šlo jednoduše díky ISKAMu (webová 
stránka pro studenty VŠE, kteří žádají o ubytování na koleji).

Co byste doporučila středoškolákům, kteří jsou před rozhod-
nutím, na jakou vysokou školu podat přihlášku? 

Všem bych v první řadě doporučila řídit se tím, co doopravdy 
chtějí dělat oni sami a nenechat se přemluvit do něčeho, co jim 
radí okolí, a pak třeba litovat. I velmi jednoduchá metoda jako 
sepsání plusů a mínusů může při rozhodování pomoci. Také 
bych doporučila zaměřit se na svoji budoucnost a představit si 
jednotlivé varianty scénáře. V neposlední řadě je velmi důležité 
projít si studijní plány jednotlivých programů a vůbec základní 
informace o přijímacím řízení a studentském životě. 

Studentka VŠE: Matematiku 
potřebujete, ale nemusíte z ní dělat 
přijímačky

Agáta Macasová – studentka druhého ročníku 
bakalářského studia na VŠE

KOMERČNÍ PREZENTACE
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Zorientovat se v záplavě vysokých škol nebývá pro maturan-
ty právě snadné. Existuje však jedna jistota, která jim již 70 
let nabízí to podstatné – poctivé studium na veřejné vysoké 
škole, semknutou studentskou komunitu a řadu kariérních 
možností. Absolventi z VŠCHT Praha jsou v komerční sféře 
oceňováni pro hluboké znalosti, inženýrské myšlení a rychlou 
schopnost adaptace. „Studium u nás je celkem náročné, ale 
logickou odměnou pro studenty je šance dělat smysluplnou 
práci v různých oborech za velmi dobré peníze,“ říká rektor 
Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, profesor Pavel 
Matějka.  

V čem je studium na VŠCHT Praha jiné než na jiných vyso-
kých školách?

Klademe velký důraz na praxi a laboratorní výuku, což si 
může každý uchazeč ověřit ve studijních plánech. V individu-
ální podpoře při vzdělávání a přirozeném zapojení studentů 
do výzkumu jsme podle prestižního mezinárodního žebříčku 
QS 29. na světě, to žádná jiná univerzita v ČR nabídnout ne-
může. Máme špičkově vybavené laboratoře, do kterých jsme 
v posledních letech investovali téměř miliardu korun. Větši-
nu znalostí si studenti v průběhu studií i zažijí. Nejen proto 
etablovaní vědci vychvalují naše absolventy jakožto členy 
svých týmů. Ve vyšších stupních studia si pak zakládáme 
na osobním přístupu školitele a dalšího využití závěrečných 
prací v praxi – diplomové práce bývají zpracovávané ve spo-
lupráci s domácími, ale i nadnárodními firmami typu Zentiva, 
Unipetrol, Škoda Auto nebo třeba Plzeňský Prazdroj. 

Lze na Vaší škole studovat pouze chemické studijní programy, 
nebo nabízíte i jiné?

V tom je schovaná taková hříčka. Není téměř nic, v čem by 
nebyla aspoň trocha chemie. Od potravin přes strojírenství, 
životní prostředí až po lidské tělo. Naše programy se rozpínají 
od těch tradičních, jako je analytická chemie, technologie 
potravin či syntéza a výroba léčiv přes ochranu prostředí, 
biochemii a genetiku až třeba po forenzní analýzu, bioinfor-
matiku nebo restaurátorství. Před pár lety jsme také akre-
ditovali bakalářské a magisterské programy zaměřené na 

ekonomiku a management, 
u nichž stejně jako u ostat-
ních programů nepůjdeme 
cestou masovosti, ale bu-
deme klást důraz na kon-
takt studenta s učitelem, 
rychlé a intenzivní zapoje-
ní studentů do spolupráce 
s privátním sektorem i do 
výzkumné činnosti. 

Hovořil jste o tom, že studium na VŠCHT je poměrně náročné. 
Nebojíte se, že tím některé potenciální studenty odradíte?

Pevně věřím, že nikoliv. Studium na univerzitě je přece 
základní a rozhodující investice, kterou v životě děláte. Nejde 
o investici ve smyslu financí, ale času a odhodlání, což má 
každý člověk ve své moci. Ano, nabídka škol je dnes široká 
a můžete někde získat titul s minimem úsilí. Ale diplom z  pod-
průměrné univerzity nemá u zaměstnavatelů žádnou váhu, 
podstatné je, co skutečně umíte, a to zkrátka nějaké úsilí vy-
žaduje. Nicméně nemám pocit, že by byli studenti na VŠCHT 
o něco ochuzeni – máme desítky aktivních studentský spolků, 
úspěšné vrcholové sportovce, školní orchestr, sbor a v našem 
klubu Carbon bývá po večerech celkem nabito (směje se).  

Faktem je, že o semknuté studentské komunitě na VŠCHT se 
poslední dobou vyprávějí legendy…

Vedení školy v posledních letech studentské akce a spol-
ky výrazně podporuje. K vysoké škole prostě patří kromě 
vzdělání i zábava a čím víc dobrých a zajímavých akcích, tím 
pro studenty, ale i pedagogy lépe. Významný efekt podpory 
komunity studentů vidíme také v tom, že když se někomu 
ve studiu nedaří, ostatní ho zcela přirozeně podrží. Buď mu 
poradí sami, nebo ho seznámí s tzv. tutory, což jsou starší 
studenti, kteří v případě zájmu těm mladším pomůžou s uče-
ním, kariérní rozvahou nebo klidně s orientací v Praze. Tutoři 
se koneckonců účastní také našich dnů otevřených dveří.

Když jsme u dnů otevřených dveří – kdy vás mohou zájemci 
o studium navštívit??

Máme několik variant – v listopadu a v lednu pořádáme 
klasické dny otevřených dveří,  a kromě toho máme také indi-
viduální DOD. Ty jsou k dispozici každý den od září do června, 
uchazeči během nich mohou na vlastní kůži zažít běžný den 
studenta VŠCHT. V doprovodu studenta programu, o který 
mají zájem, uvidí přednášku, zajdou do laboratoří, na oběd 
do menzy, navštíví vědeckou knihovnu, proberou všechno, co 
je zajímá. Je to připraveno pro jednotlivce i pro skupinky do 
pěti lidí. Uvědomujeme si, že dnešní studenti jsou vystaveni 
marketingovému tlaku spousty vysokých škol, a proto je 
nejlepším řešením na univerzitu zajít a přesvědčit se sám. 

Podstatné je to, co umíte,  
říká rektor VŠCHT Praha
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Podívejte se na přehled akcí, které veřejné vysoké 
školy chystají pro uchazeče — najdete je na str. 15.

Kam po maturitě:
na veřejnou vysokou školu

VUT Fakulta podnikatelská 
Další informace najdete na straně 52.
v +420 541 141 111  O www.fbm.vutbr.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze
Další informace najdete na straně 20.
v +420 224 381 111  O www.czu.cz

Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 27.
v +420 389 032 191  O www.jcu.cz

TUL Fakulta textilní
Další informace najdete na straně 32.
v +420 485 353 639  O www.ft.tul.cz

Slezská univerzita v Opavě
Další informace najdete na straně 33.
v +420 553 684 111  O www.slu.cz

Univerzita Hradec Králové
Další informace najdete na straně 36.
v +420 493 332 508  O www.uhk.cz

UK Matematicko-fyzikální fakulta 
Další informace najdete na straně 37.
v +420 951 551 289  O www.mff.cuni.cz

UPCE Dopravní fakulta Jana Pernera 
Další informace najdete na straně 44.
v +420 466 036 096  O dfjp.upce.cz

UTB Fakulta multimediálních komunikací
Další informace najdete na straně 44.
v +420 576 034 214  O fmk.utb.cz

Vysoká škola báňská – Technická  
univerzita Ostrava
Další informace najdete na straně 47.
v +420 596 991 111  O www.vsb.cz

UTB Fakulta technologická
Další informace najdete na straně 46.
v +420 576 031 130  O ft.utb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze 
Další informace najdete na straně 2.
v +420 224 095 111  O www.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická  
v Praze
Další informace najdete na straně 50.
v +420 220 443 821  O www.vscht.cz

Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích
Další informace najdete na straně 49.
v +420 387 842 108  O www.vstecb.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další informace najdete na straně 46.
v +420 567 141 111  O www.vse.cz

http://dfjp.upce.cz
http:// fmk.utb.cz
http://ft.utb.cz


MŮŽEŠ BÝT, KÝM CHCEŠ

Fakulta 
agrobiologie, 
potravinových 
a přírodních zdrojů

Fakulta 
tropického 
zemědělství

Institut 
vzdělávání 
a poradenství

Bc. Martina Havelková: 
„Trénuji budoucí žokeje.“

Ing. Stacy Denise Hammond H., Ph.D.: 
„Věnuji se ochraně ohrožených rostlin.“

Ing. Vlastimil Bogdan: „Snažím se, aby 
silnice nebyly pro zvířata překážkou.“

Ing. Milan Zerzán: 
„Pečuji o naše lesy.“
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„Dohlížím na IT.“ 
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fakulta

Fakulta 
životního 
prostředí

Fakulta 
lesnická 
a dřevařská

Technická 
fakulta

Ing. Jaroslav Král: 
„Starám se o bezpečný provoz.“

Ing. Jana Seidlová: „Analyzuji 
data dálkového průzkmu.“

Ing. Petr Jirsa, Ph.D.: 
„Řídím výrobu a prodej strojů.“

Ing. Karolína Fourová: 
„Učím lidi zdravě jíst.“FA

P
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TF FŽ
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Ing. Zuzana Holubová: 
„Chráním ohrožená zvířata.“
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TECHNICKÁ FAKULTA České zemědělské univerzity v Praze nabízí zájemcům o studium v rámci akre-
ditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské 
studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních programech:

•  Silniční a městská automobilová doprava
•  Zemědělská technika
•  Technologická zařízení staveb (volba  

specializace – Zařízení v agropotravinářském  
komplexu nebo Zařízení pro využití odpadů)

•  Obchod a podnikání s technikou
•  Informační a řídicí technika  

v agropotravinářském komplexu
•  Inženýrství údržby
•  Technology and Environmental Engineering 

(vyučovaný v AJ)
•  Agricultural Engineering (vyučovaný v AJ)

Studenti se v průběhu studia mohou zapojit do 
řady studentských projektů (stavba dronů, robo-
tický tým, studentská formule atd.). Díky bohaté 
mezinárodní spolupráci mohou studenti absolvovat 
část studia na vybraných univerzitách v zahraničí. 

Dny otevřených dveří: 18. 11. 2022, 20. a 21. 1. 2023.

Elektronickou přihlášku ke studiu lze podat  
do 31. 3. 2022 na https://is.czu.cz/prihlaska/

Podrobné informace o možnostech studia lze získat na www.tf.czu.cz  

 a Kamýcká 129
  165 21 Praha 6 - Suchdol
 v +420 224 384 216
  +420 224 383 218
 a jiroutkoval@tf.czu.cz
 O www.tf.czu.cz

Technická fakulta ČZU v Praze

Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

V lednovém čísle časopisu Kam Po Maturitě  
si přečtete:

• Mapa VŠ v ČR

• Dny otevřených dveří VŠ

• Přijímací řízení 2023

• Prezentace nejdůležitějších  
  VŠ, VOŠ a jazykových škol  
  z celé republiky

Stahujte a prohlížejte zdarma 
www.Casopis.KamPoMaturite.cz



ARCHITEKTURY

NAŠE FAKULTY

JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

STAVEBNÍ

BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V PRAZE

Můžeš být bakalářem, magistrem, inženýrem… 
a časem třeba i  profesorem! Technika není žádná 
věda      Studovat ČVUT v Praze se vyplatí! 

… A TAKY MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 

Desítky akreditovaných programů, každému podle jeho gusta.

Více na 
www.cvut.cz

Škola vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce 
a manažery se znalostí cizích jazyků; zaměstnání mají 
obvykle jisté ještě před promocí. 
Chceš studovat na prestižní univerzitě, která má čím 
dál lepší zvuk v celém světě? Chceš, aby ti patřila 
budoucnost? 
Přihlas se na ČVUT v Praze!

Na ČVUT studuje přes 18 000 studentů, každý z nich 
má možnost získat stipendium, ubytování na koleji, 
zúčastnit se stáže v zahraničí, spolupracovat 
s univerzitami v Evropě i z celého světa. Přidáš se k nám?

DOPRAVNÍ

STROJNÍ

ELEKTROTECHNICKÁ

Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

http://www.cvut.cz


FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO 
INŽENÝRSTVÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
25. 11. 2022
27.   1. 2023 

WWW.FBMI.CVUT.CZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. 11. 2022
12.  1. 2023

WWW.FIT.CVUT.CZ

FAKULTA INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
29. 11. 2022
31.  1. 2023

WWW.JADERKA.CZ
WWW.FJFI.CVUT.CZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 11. 2022 
 3.  2. 2023

WWW.FA.CVUT.CZ

FAKULTA 
ARCHITEKTURY

FAKULTA JADERNÁ 
A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ

FAKULTA   
STAVEBNÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. 11. 2022       
28.  1. 2023

WWW.FSV.CVUT.CZ
STAVARNA.ONLINE

PROČ JÍT NA FSV?
• Učte se u nás od nejlepších 

stavařů, architektů a geodetů

• Výběr specializace až v průběhu 
studia, když se seznámíte 
s celou škálou oborů

• Špičkové technologie, moderní 
vybavení je samozřejmostí

• Jistota kvalitního uplatnění 
v oboru pro absolventy 

• Propojujeme studenty s praxí 
a s top fi rmami v oboru

• Seznamte se s námi na webu
stavarna.online

PROČ JÍT NA FBMI?
• Tvoříme budoucnost, posunujeme hranice poznání, 

pomáháme zachraňovat životy
• Nabízíme studium na pomezí techniky a medicíny 

a v oblasti ochrany obyvatelstva ve všech typech VŠ studia
• Profesně zaměřené programy, práce na projektech
• Unikátní a moderně vybavené laboratoře
• Odborné praxe na špičkových pracovištích
• Naši absolventi jsou v praxi velmi žádaní

PROČ JÍT NA FA?
• Tři studijní programy – architektura 

a urbanismus, krajinářská architektura a design
• Kombinace technických, humanitních 

a uměleckých předmětů
• Tvůrčí kreativní prostředí moderní budovy
• Vyučující špičkoví odborníci spojení s praxí
• Design&build, první realizace již na škole
• Studium v ateliéru zahraničního hostujícího profesora 
• Bezročníkové studium, vlastní volba rozvrhu, ateliéru 

PROČ JÍT NA FJFI?
• Individuální přístup a zapojení studentů 

do našich týmů již od 2. ročníku 
• Aplikované studijní programy
• 100% uplatnění absolventů
• Možnost změny programu či specializace 

bez prodloužení studia
• Závěrečné práce s reálným využitím 

oceňované prestižními cenami 
(Ceny Becquerel, Siemens, Wichterle atd.)

PROČ JÍT NA FIT?
• Výběr ze všech oblastí informatiky
• Studium bez předchozích IT znalostí 
• Garantované ubytování na koleji
• Nabídka placené praxe již při studiu
• Široká nabídka studijních pobytů v zahraničí
• Nejmodernější odborná pracoviště
• Výběr specializace až v průběhu studia
• Navazující magisterské studium
• Setkávání s vědci a odborníky z businessu
• Nadšená komunita, která tě pohltí
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STUDUJ U NÁS TECHNIKU 
PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

Strojarna.cz
cvutfs

www.fs.cvut.cz

Dny otevřených dveří:
10. 11. 2022, 3. 12. 2022
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Zahájení říjen

Středa/sobota

Prezenční (Praha, 
Brno, Ostrava)  
i online kurzy

Připravte se na 

PŘIJÍMAČKY

Počet míst je omezen, hlaste se co nejdříve na:

Nulté (celoroční) kurzy
Psychologie

Lékařské fakulty
Právo

Žurnalistika
Policejní akademie

Politologie a mezinárodní vztahy
Kratší kurzy

Fyzika
Biologie
Chemie

Matematika
a další

http://www.fs.cvut.cz
http://www.jcu.cz
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Právnická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

Přijímací řízení na Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity pro 
akademický rok 2023/2024

— Všeobecné lékařství
— Zubní lékařství

Přijímací zkoušky: 16. anebo 17. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Magisterské programy

— Bioanalytická laboratorní diagnostika  
     ve zdravotnictví – Embryolog

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Bakalářské programy

— Dentální hygiena
— Fyzioterapie
— Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
— Nutriční terapie
— Optika a optometrie
— Ortoptika
— Porodní asistence
— Radiologická asistence
— Všeobecné ošetřovatelství
— Zdravotnické záchranářství

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Navazující magisterské programy
— Aplikovaná fyzioterapie
— Intenzivní péče
— Optometrie
— Výživa dospělých a dětí
— Veřejné zdravotnictví

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 1. 2023 – 30. 4. 2023

Simulační 
centrum 
SIMU

SIMU je jedním z nejmodernějších simulačních center pro výuku studentů lékařských 
studijních programů ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. 
Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, 
zdravotnickou techniku a simulátory. O tom ale SIMU není. 

SIMU je především o možnostech. Jen v SIMU si můžete vyzkoušet a zažít všechny 
lékařské postupy na vlastní kůži. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale 
naopak hříchem je se z chyby se nepoučit.

Přípravný kurz ke studiu

e-přihlášky se podávají
do 30. 9. 2022

www.is.muni.cz/prihlaska

17.9.2022

Open Day MU Kontakty

prihlaska@med.muni.cz
studijni@med.muni.cz

www.med.muni.cz/uchazeci

Den otevřených dveří LF MU

14.1.2023,18.1.2023

muni
lékařská
fakulta

http://www.muni.cz
http://www.med.muni.cz


Právnická fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Lékařská fakulta

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Pedagogická fakulta

Farmaceutická fakulta

Fakulta informatiky

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

Přijímací řízení na Lékařskou 
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akademický rok 2023/2024
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Přijímací zkoušky: 16. anebo 17. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023
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     ve zdravotnictví – Embryolog

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Bakalářské programy

— Dentální hygiena
— Fyzioterapie
— Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
— Nutriční terapie
— Optika a optometrie
— Ortoptika
— Porodní asistence
— Radiologická asistence
— Všeobecné ošetřovatelství
— Zdravotnické záchranářství

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2023
Podání e-přihlášky: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Navazující magisterské programy
— Aplikovaná fyzioterapie
— Intenzivní péče
— Optometrie
— Výživa dospělých a dětí
— Veřejné zdravotnictví

Přijímací zkoušky: 22. 6. 2022
Podání e-přihlášky: 1. 1. 2023 – 30. 4. 2023

Simulační 
centrum 
SIMU

SIMU je jedním z nejmodernějších simulačních center pro výuku studentů lékařských 
studijních programů ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. 
Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, 
zdravotnickou techniku a simulátory. O tom ale SIMU není. 

SIMU je především o možnostech. Jen v SIMU si můžete vyzkoušet a zažít všechny 
lékařské postupy na vlastní kůži. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale 
naopak hříchem je se z chyby se nepoučit.

Přípravný kurz ke studiu

e-přihlášky se podávají
do 30. 9. 2022

www.is.muni.cz/prihlaska

17.9.2022

Open Day MU Kontakty

prihlaska@med.muni.cz
studijni@med.muni.cz

www.med.muni.cz/uchazeci

Den otevřených dveří LF MU

14.1.2023,18.1.2023

muni
lékařská
fakulta

http://www.muni.cz
http://www.med.muni.cz
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Manažerská ekonomie ZDARMA www.prigo.cz

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity

 a Palackého tř. 1946/1
  612 00 Brno
 v +420 541 562 802
 a studijni@pharm.muni.cz
 O www.pharm.muni.cz
	X MUNIPharm

Farmaceutická fakulta MU nabízí studium v perspektivní  vzdělávací oblasti FARMACIE 

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM FARMACIE – pětileté studium (Mgr.) 

Farmacie je zdravotnický obor teoreticky i prakticky zaměřený na léčiva, jejich výzkum, vývoj, hodno-
cení, přípravu, výrobu a poskytování. Absolvent magisterského studia  farmacie je odborně způsobilý 
k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta v lékárnách, nemocnicích, laboratořích zdravotnického 
charakteru, laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv, ve farmaceutických výrobních a distribučních 
společnostech, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem 
a inovacemi,  v řídících strukturách zdravotnictví a v dalších souvisejících oblastech. 

Absolventi po získání titulu „magistr“, mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický 
titul „doktor farmacie“ (PharmDr.). Fakulta dále nabízí možnost studia v pěti doktorských studijních 
programech (Ph.D.). 

Den otevřených dveří: 3. 2. 2023 

Termín přijímacích zkoušek: 13. - 15. 6. 2023

Informace o přijímacím řízení:  
https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/magisterske-studium

Bakalářské studium (Bc.): 
SP Zahradnické inženýrství
•  S Zahradnictví (p+k)
•  S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
•  S Zpracovatelské technologie a kvalita 

potravin (p+k)
SP Floristická tvorba (bez S) 
SP Realizace a správa zeleně
•  S Správa zeleně (k)
•  S Zahradní a krajinářské realizace (p)
SP Krajinářská architektura (bez S, p) 

Navazující magisterské studium (Ing.)  
SP Zahradnické inženýrství
•  S Zahradnictví (p+k)
•  S Vinohradnictví a vinařství (p+k)
•  S Zpracovatelské technologie a kvalita  

potravin (p+k)
SP Krajinářská architektura  
(Ing. arch., bez S, p)
SP Realizace a správa zeleně (bez S, p)
SP International Master of Horticulture  
Science (bez S, p, a)

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 a Valtická 337
  691 44 Lednice
 v +420 519 367 225
 a info@zf.mendelu.cz
 O www.zf.mendelu.cz
	X zahradnicka.fakulta. 
  MENDELU

Vysvětlení zkratek: SP – studijní program, S – specializace, p – prezenční forma, k – kombinova-
ná forma, a — výuka v anglickém jazyce 

Dny otevřených dveří: 15. září 2022, 19. ledna 2023 (pouze online) a 3. února 2023 
Přihlášky ke studiu: do 31. března 2023 (Bc.) a do 21. května 2023 (Ing.)

VZDĚLÁNÍ NA ÚRODNÉ PŮDĚ

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci

 a Studentská 2
  461 17 Liberec
 v +420 485 353 639
 a lenka.nevyhostena 
  @tul.cz
 O www.ft.tul.cz

Bakalářské studijní programy: 
NÁVRHÁŘSTVÍ — pouze prezenční  
forma — po prvním semestru studia se dělí  
na specializace:
•  Textilní technologie a vzorování
•  Návrhářství textilu a oděvu
•  Návrhářství skla a šperku

TEXTILNÍ MARKETING  

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY  
A NANOMATERIÁLY — po prvním semestru  
studia se dělí na specializace:
•  Projektování a tvorba textilií
•  Netkané textilie a nanovlákna

VÝROBA ODĚVŮ A TECHNICKÉ KONFEKCE 

Navazující magisterské studijní programy:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ — po prvním semestru studia 
se dělí na specializace: 
•  Netkané textilie a nanovlákenné materiály 
•  Oděvní technologie a materiály
•  Textilní technologie a materiály 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ  

DESIGN – TEXTIL, ODĚV, SKLO, ŠPERK  — pouze 
prezenční forma studia 

Doktorské studijní programy:
TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Den otevřených dveří: sobota 11. únor 2023
Termíny podání přihlášek BSP, NMSP a DSP naleznete na webových stránkách:
 http://www.ft.tul.cz/uchazeci



Manažerská ekonomie ZDARMA www.prigo.cz

http://www.slu.cz


Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

http://www.fvp.slu.cz
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Hospodářská politika a správa ZDARMA www.prigo.czEkonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

http://www.ef.tul.cz
http://prf.ujep.cz


mojeuhk.cz
uhk.cz

uhk_czuhk.cz 

uhk_cz

VYBER SI Z VÍCE NEŽ DVOU STOVEK STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ V NÁDHERNÉM HRADCI KRÁLOVÉ

informatika

datová věda

ekonomika a management

cestovní ruch

grafická tvorba

cizí jazyky

speciální pedagogika

transkulturní komunikace

archeologie

politologie

historické vědy

sociologie a sociální práce

učitelství

toxikologie

biologie a ekologie

fyzikální měření

http://www.uhk.cz


Fyzika
Bakalářský program (Bc.)

Fyzika

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Astronomie a astrofyzika 

Biofyzika a chemická fyzika 

Částicová a jaderná fyzika 

Fyzika atmosféry, meteorologie 

a klimatologie 

Fyzika kondenzovaných soustav 

a materiálů 

Fyzika povrchů a plazmatu 

Geofyzika a fyzika planet 

Matematické a počítačové modelování 

ve fyzice 

Optika a optoelektronika 

Teoretická fyzika

Informatika
Bakalářské programy (Bc.)

Informatika

 Obecná informatika

 Databáze a web

 Umělá inteligence

 Počítačová grafi ka, vidění 

  a vývoj her

 Programování a vývoj software

 Systémové programování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Informatika – Diskrétní modely 

a algoritmy 

Informatika – Jazykové technologie 

a počítačová lingvistika 

Informatika – Softwarové a datové 

inženýrství 

Informatika – Softwarové systémy 

Informatika – Teoretická informatika 

Informatika – Umělá inteligence 

Informatika – Vizuální výpočty a vývoj 

počítačových her 

Matematika
Bakalářské programy (Bc.)

Obecná matematika

Matematika pro informační 

technologie

Finanční matematika

Matematické modelování

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Finanční a pojistná matematika 

Matematická analýza 

Matematické modelování ve fyzice 

a technice 

Matematické struktury 

Matematika pro informační 

technologie 

Numerická a výpočtová matematika 

Pravděpodobnost, matematická 

statistika a ekonometrie

Učitelství
Bakalářské programy (Bc.)

Kombinace programů se zaměřením 

na vzdělávání

 Fyzika 

 Matematika 

 Informatika 

 Deskriptivní geometrie

Matematika v kombinaci s jedním

z programů učitelství na FF UK

Český jazyk a literatura

 Anglický jazyk a literatura

 Francouzský jazyk a literatura

 Německý jazyk a literatura

Navazující magisterské programy (Mgr.)

Kombinace programů učitelství

pro střední školy

 Fyzika

 Matematika

 Informatika

 Deskriptivní geometrie

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

univerzita karlova
matematicko-fyzikální fakulta

termín podání přihlášky pro bakalářské studium: 31. 3. 2023
termín podání přihlášky pro magisterské studium: 28. 2. 2023 

Matematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech BioinformatikaMatematicko-fyzikální fakulta UK dále spolupracuje na programech Bioinformatika

z nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětůz nabídky Přírodovědecké fakulty UK a na učitelských programech různých předmětů
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POJĎ  
STUDOVAT NA 

KARLOVKU

Univerzita Karlova ti také může nabídnout:
 tradici od roku 1348 i špičkovou vědu a výzkum
 program Erasmus+, 4EU+ a studium na prestižních univerzitách v zahraničí

Univerzita Karlova ti navíc poskytne:
 nová přátelství a bohatý studentský život
 moderní sportoviště i členství ve sportovních klubech

Fakulty Univerzity Karlovy

50 000+ 
studentů
univerzity

17 fakult 
Praha, Plzeň, 
Hradec Králové 

1 300+
studijních 
programů

PRAHA
  Katolická teologická fakulta
  Evangelická teologická fakulta
  Husitská teologická fakulta 
  Právnická fakulta
  1. lékařská fakulta
  2. lékařská fakulta
  3. lékařská fakulta

  Filozofická fakulta
  Přírodovědecká fakulta
  Matematicko-fyzikální fakulta 
  Pedagogická fakulta 
  Fakulta sociálních věd
  Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Fakulta humanitních studií  

HRADEC KRÁLOVÉ
  Lékařská fakulta  

  v Hradci Králové
  Farmaceutická fakulta 

  v Hradci Králové 

PLZEŇ 
  Lékařská fakulta v Plzni

NAKARLOVKU.CZ

1.–4. 11. 2022 BRNO, veletrh Gaudeamus, Brněnské výstaviště
26. 11. 2022 PRAHA, Na Karlovku – představení celé UK na Právnické fakultě
24.–26. 1. 2023 PRAHA, veletrh Gaudeamus, PVA EXPO Praha

http://www.nakarlovku.cz
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„Zajímají mě příběhy lidí.“

„Baví mě výzvy.“

„Umím se na věci dívat z různých 
úhlů pohledů.“

CHCI STUDOVAT 
ADIKTOLOGII.

info.adiktologie@lf1.cuni.cz

www.lf1.cuni.cz/adiktologie

www.facebook.com/studium.

adiktologie/

Adiktologie propojuje zdravotnické, sociální 
a psychoterapeutické dimenze.

Adiktolog je zdravotnický pracovník.

Studium adiktologie se zabývá prevencí, léčbou 
a snižováním škod v oblasti užívání návykových 
látek a závislostního chování.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

adipoint.wordpress.com

CHCETE
VĚDĚT
VÍC?

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jako jediné pracoviště v Česku 
nabízí studium demografie ve všech třech stupních studia:
•  Bakalářský: Demografie ve třech specializacích – se sociální geografií, sociologií nebo historií (specializace 

se sociologií a historií ve spolupráci s FF UK). V rámci přijímacího řízení je možné uplatnit jak výsledky Národ-
ních srovnávacích zkoušek, tak absolvovat test zaměřený na základní orientaci v problematice obyvatelstva 
založený na učivu středoškolských předmětů dějepis a zeměpis. 
Podání přihlášky možné do 28. 2. 2023.

•  Navazující magisterský: Demografie (v prezenční i kombinované formě).  
Podání přihlášky možné do 31. 3. 2023.

•  Doktorský: Demografie (v prezenční i kombinované formě. Podání přihlášky možné do 30. 4. 2023.
Demografie je aktuálně velmi žádané zaměření, absolventi mají široké uplatnění od veřejné sféry (města, minis-
terstva) po komerční (banky, pojišťovny, průzkumy trhu, datová analytika).

Proč studovat demografii u nás?
•  Jako jediní v Česku patříme do mezinárodní sítě prestižních evropských demografických pracovišť Population 

Europe: The European Population Partnership
•  Nabízíme možnost flexibilního sestavení studijního plánu dle vlastního zaměření
•  Máme širokou nabídku zahraničních stáží (např. ERASMUS+)
•  Studujete v atraktivní lokalitě v centru Prahy
•  Možnost přijetí bez nutnosti absolvování přijímacích 

zkoušek

Během podzimu a zimy 2022/23 se na vás těšíme na 
mnoha akcích pro veřejnost (např. veletrhy VŠ studia), 
neváhejte zavítat také na Dny otevřených dveří PřF UK 
(leden 2023). Aktuální informace naleznete na webu 
nebo na sociálních sítích. Těšíme se na vás! 
Bližší informace o studiu se dozvíte  
na www.natur.cuni.cz/demografie. 
Sledujte také náš Facebook (https://www.facebook.com/ 
demografieAlbertov) a Instagram  
(https://www.instagram.com/demografove).

 a Albertov 6
  128 43 Praha 2
 v +420 221 951 418
 a demodept@natur.cuni.cz
 O www.natur.cuni.cz 
  /demografie
	X demografieAlbertov
	[ demografove

Demografie na Univerzitě Karlově

http://www.lf1.cuni.cz/adiktologie
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Studuj na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy!

HISTORIE – JAZYKY A LITERATURY
KULTURA – PRÁCE S LIDMI – ČLOVĚK A SPOLEČNOST

ff.cuni.cz @ff.cuni @ff_cuni @ff_cuni

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity Brno

 a Palackého tř. 1946/1
  612 42 Brno-Královo Pole
 v +420 541 562 796 
 a fvhe@vfu.cz 
 O fvhe.vfu.cz 

•  Staň se odborníkem v oblasti veterinární hygieny, bez-
pečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo veteri-
nární medicíny. Máš zájem o ekologii, welfare a ochranu 
zvířat? Nabízíme Ti studium v moderních posluchárnách, 
cvičebnách a laboratořích, a také největší krytou sportovní 
plochu ve městě. 

•  Podporujeme zahraniční stáže studentů v rámci ERAS-
MUS+, a vnitřní mobilitní agentury, tvůrčí činnost aj. 

•  Naše fakulta je menší, proto umožňuje individuální pří-
stup ke každému studentovi. Fakulta veterinární hygieny 
a ekologie je pro Tebe tou správnou volbou.

STUDIJNÍ PROGRAMY:
•  magisterský: Veterinární hygiena a ekologie (MVDr.)
•  bakalářský a navazující magisterský:  

Veterinární ochrana veřejného zdraví (Bc., Mgr.)  
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii  
(Bc., Mgr.)  
Bezpečnost a kvalita potravin (Bc., Mgr.)  
Ochrana zvířat a welfare (Bc., Mgr.)

Den otevřených dveří: 16. 12. 2022, 3. 2. a 3. 3. 2023
Deadline přihlášek: 31. 3. 2023

 Stáhněte si e-booky zdarma 
•  Lékařské fakulty
•  Psychologie
•  Policejní akademie ČR a další
•  Stahujte zdarma na www.KamPoMaturite.cz/e-booky

 Vyberte tu pravou VŠ 

•  Porovnejte šance na přijetí
•  Kalendáře přihlášek, přijímaček
•  Přijímací řízení a další informace

http://www.ff.cuni.cz
http://www.vysokeskoly.com
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Univerzita obrany

UNIVERZITA OBRANY … VÍCE NEŽ VYSOKÁ ŠKOLA
Staň se studentem a vojákem z povolání na prestižní univerzitě. Čeká Tě pravidelný plat, ubytování zdarma a další výhody, 
které jinde nenajdeš. Univerzita obrany nabízí široké spektrum atraktivních technických, manažerských a zdravotnických 
studijních programů a specializací. Jako jediná vojenská vysoká škola v ČR připravuje vojenské profesionály – důstojníky 
pro Armádu ČR, ale i civilní odborníky ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného a bezpečnostního průmyslu.

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ (BRNO)
•   VOJENSKÉ TECHNOLOGIE STROJNÍ – pětileté magisterské studium, 8 specializací, které mají strojní základ, např. Vojenský 

pilot, Zbraně a munice, Bojová a speciální vozidla, Řídící letového provozu, Ženijní konstrukce a další.
•   VOJENSKÉ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNICKÉ – pětileté magisterské studium, 8 specializací, které mají elektrotech-

nický základ, např. Informační technologie, Geografické a meteorologické zpravodajství, Elektronický průzkum, Letecká 
technika – avionika a výzbroj, Technologie protivzdušné obrany a další.

•   KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – pětileté magisterské studium.

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU (BRNO)
•   ŘÍZENÍ A POUŽITÍ OZBROJENÝCH SIL– pětileté magisterské studium, 12 velitelských a manažerských specializací – např. 

Velitel průzkumných jednotek, Vojenská logistika, Řízení lidských zdrojů, Management informačních zdrojů a další.

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ (HRADEC KRÁLOVÉ)
•   ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ – tříleté bakalářské studium
•   VOJENSKÝ LÉKAŘ – šestileté magisterské studium
•   VOJENSKÝ ZUBAŘ a VOJENSKÝ FARMACEUT– pětileté magisterské studium

Nabídku dalších studijních programů – civilních, doktorských a dalších  
naleznete na www.unob.cz 

CO VOJENSKÝM STUDIEM ZÍSKÁTE? 
•   Kvalitní vzdělání uplatnitelné i v civilním sektoru.
•   Týmové prostředí a individuální přístup ze strany učitelů.
•   Pravidelný měsíční plat při studiu.
•   Zdarma ubytování na kolejích s internetem.
•   Zdarma vojenskou uniformu a výstroj.
•   Možnost získání stipendií.
•   Přístup k moderním technologiím a vědecké činnosti.
•   Skvělou znalost angličtiny a dalších světových jazyků.
•   Široké sportovní vyžití a kvalitní zázemí.
•   Možnost studovat v zahraničí (Erasmus+).
•   Jistotu budoucího zaměstnání v Armádě ČR.
•   Nástupní plat absolventa poručíka 50 260,- Kč.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Fakulta vojenských technologií a Fakulta vojenského leadershipu:
10. 11. 2022, 10. 12. 2022, 19. 1. 2023, 9. 2. 2023  

Fakulta vojenského zdravotnictví: 
3. 12. 2022, 21. 1. 2023

Sleduj naše sociální sítě (IG, FB) a na webu nás najdeš na www.unob.cz.  
Chceš, abychom přijeli na Tvoji střední školu a představili se blíž?  
Napiš na: jdunaunob@unob.cz

 a Kounicova 156/65
  662 10 Brno
 v +420 973 443 448, 
  +420 973 442 732, 
  +420 973 442 554
 a jdunaunob@unob.cz
 O www.unob.cz



JSME MODERNÍ 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA S VIZÍ!

Pojďte studovat do Olomouce,
pojďte učit a měnit svět !

Nabízíme bezmála sto bakalářských, 
magisterských, navazujících magisterských 
a doktorských programů. 

www.pdf.upol.cz

dny 
otevřených dveří: 

2. 12. 2022
14. 1. 2023

http://www.pdf.upol.cz
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Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice

 a Studentská 95
  532 10 Pardubice 2
 v +420 466 036 096
 a studijni.dfjp@upce.cz
 O dfjp.upce.cz
	X uni.pardubice.dfjp

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A SPECIALIZACE:
• Dopravní management a marketing
• Logistika
• Technologie a řízení dopravy
• Technika, technologie a řízení letecké dopravy
• Dopravní stavitelství
• Provoz a údržba vozidel
• Elektrická trakce a elektromobilita
• Stavba vozidel
• Můžete pokračovat v navazujícím i doktorském studiu
• Máte téměř 100% uplatnění na trhu práce
• Moderně vybavené laboratoře, Výukové a výzkumné
 centrum v dopravě, Dopravní sál
• Důraz na propojení teorie a praxe
• Možnost účasti na řešení vědecko-technických projektů
• Bohatý stipendijní program a možnost studia 
 v zahraničí
• Vše na jednom místě; učebny, koleje, menza,
 sportoviště, knihovna, kluby

Jako jediní v ČR poskytujeme komplexní vzdělání v oblasti dopravy.

Vyberte si ze studia financí, managementu, ekonomiky podniků, či státu a obcí, informatiky v bakalář-
ských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech:
• Digitální podnikání – NOVINKA
• Ekonomika a management
• Finance 
• Hospodářská politika a veřejná správa
• Hospodářská politika a veřejná správa — Ochrana 
 spotřebitele
• Aplikovaná informatika — Multimédia ve firemní praxi
• Informatika a systémové inženýrství
Proč studovat u nás?
Kvalitní výuka s dobrým uplatněním v praxi, možnost stu-
dia vybraných předmětů i celých programů v angličtině, 
rozsáhlá nabídka ERASMUS+  zahraničních výjezdů, velké 
sportovní vyžití, ubytování, učebny, menza i knihovna na jednom místě v univerzitním kampusu.
Navštivte nás na Dni otevřených dveří 11. 2. 2023.
Přihlášky do bakalářského studia do 31. 3. 2023.
Přijetí do bakalářského i magisterského studia bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu, preferenč-
ní body pro aktivní uchazeče (bližší podmínky na stránkách fakulty).

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

 a Studentská 95
  532 10 Pardubice
 v +420 466 036 142
 a ipc.fes@upce.cz
 O www.feska.cz
  fes.upce.cz
  eprihlaska.upce.cz
	X fes.upce
	[ feskapardubice
	[ fesupce

Fakulta multimediálních komunikací je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování 
vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Fakulta je jedinečná svou součinností napříč všemi stu-
dijními obory a tato kooperace je velmi cenná při realizaci společných projektů. Uchazečům o studium nabízíme 
bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium. Studijní programy je možné absolvovat v prezenční a ně-
které i v kombinované formě studia. Více informací poskytne na uvedených kontaktech Studijní oddělení fakulty.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 a Univerzitní 2431
  760 01 Zlín
 v +420 576 034 214
  +420 576 034 208
 a studium@fmk.utb.cz
 O fmk.utb.cz
	X /fmk.utb
	[ @fmk.utb Den otevřených dveří na UTB ve Zlíně se bude konat 11. 11. 2022.

Bakalářské a navazující magisterské  
studijní programy 

• Mediální a komunikační studia 
 — prezenční a kombinovaná forma studia
 Studijní obor – Marketingová komunikace
• Teorie a praxe animované tvorby 
 — prezenční forma studia
• Teorie a praxe audiovizuální tvorby 
 — prezenční forma studia
 (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scená-

ristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková 
skladba)

• Multimédia a design — prezenční forma studia 
(specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design 
skla, Digitální design, Grafický design, Produktový 
design, Tvorba prostoru, Průmyslový design, Re-
klamní fotografie, Game Design*)

• Arts Management*  
— prezenční a kombinovaná forma studia

Doktorský studijní program

• Výtvarná umění 
 — prezenční a kombinovaná forma studia
 Studijní obor – Multimédia a design

*Pouze navazující magisterský studijní program

http://dfjp.upce.cz
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 a Nad Stráněmi 4511
  760 05 Zlín
 v +420 576 035 052
 a studium@fai.utb.cz
 O www.utb.cz/fai

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY (Bc.) 3leté:

•  Softwarové inženýrství — prezenční, kombinované

•  Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci se specializacemi  
Inteligentní systémy s roboty — prezenční, kombinované  
Průmyslová automatizace — prezenční, kombinované 

•  Bezpečnostní technologie, systémy a management — prezenční, kombinované 

•  Informační technologie v administrativě — pre-
zenční

NABÍZÍME:

•  kvalitní vzdělání

•  softwarové vybavení i moderní výpočetní technika, 
počítačové učebny, laboratoře

•  zahraniční studijní pobyty

•  široké uplatnění na trhu práce 

Termín podání přihlášky: do 31. 3. 2023

Elektronická přihláška: www.eprihlaska.utb.cz

|  P  |   Prezenční forma   |  K  |   Kombinovaná forma  |  *výuka v anglickém jazyce (placená forma)

Zajímají tě finance, účetnictví, daně či ekonomika? 
Chceš být výkonným manažerem, průmyslovým 
inženýrem či rovnou ředitelem firmy? Anebo se 
chceš směle pustit do vlastního podnikání?

Ať už je to jakkoli, studium u nás tě bude bavit.

fame.utb

Načti QR kód a investuj do
své budoucnosti!

http://fame.utb.cz
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APLIKOVANÁ INFORMATIKA

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

CESTOVNÍ RUCH FINANCE A ŘÍZENÍ

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA

PREZENČNĚ  
I KOMBINOVANĚ

APLIKOVANÁ TECHNIKA 
PRO PRŮMYSLOVOU PRAXI

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PÉČE

APLIKOVANÉ STROJÍRENSTVÍ  

Vysoká škola
polytechnická Jihlava

www.vspj.cz/eprihlaska

 a studium@ft.utb.cz
 O www.ft.utb.cz
 [ @ft.utb

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Pokud jste byli odjakživa fascinováni tím, jak funguje svět. Pokud se chcete dozvědět víc o ma-
teriálech, potravinách, ochraně životního prostředí, výrobních technologiích, kosmetice nebo 
polymerech. Uplatnit se v oborech, které denně hýbou světem kolem nás. Pokud vás stejně jako 
kvalitní vědecké vybavení a smysluplný výzkum motivuje přátelský přístup učitelů a inspirativní 
prostředí. Pokud prostě chcete studovat tam, kde nejste jen číslo v přeplněné posluchárně. Pak 
je Fakulta technologická UTB ve Zlíně tou správnou volbou. 

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE
•  Polymerní materiály a technologie
•  Biomateriály a kosmetika
•  Ochrana životního prostředí
•  Materiálové inženýrství
•  Výroba a konstrukce obuvi

TECHNOLOGIE A HODNOCENÍ  
POTRAVIN
•  Technologie potravin
•  Gastronomické technologie
•  Chemie a analýza potravin
•  Potravinářské biotechnologie  

a aplikovaná mikrobiologie

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Den otevřených dveří: únor 2023 
Přijímací řízení: prosinec 2022 - březen 2023

http://www.vspj.cz
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STUDUJ PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY,
KTERÉ MOHOU ZMĚNIT SVĚT!

Materiálové inženýrství    Materiálové technologie a recyklace    Materiály a technologie
pro automobilový průmysl    Moderní produkce a zpracování kovových materiálů   

 Nanotechnologie    Umělecké slévárenství    Tepelně energetické inženýrství    Chemické
a environmentální inženýrství    Environmentální technologie   Management kvality a

řízení průmyslových systémů

STUDUJ MATERIÁLY STUDUJ_MATERIALY STUDUJMATERIALY.CZ

Přijď nás navštívit na dny otevřených dveří!

27. – 28. 1. 2023

Skenuj!

fst.zcu.cz

Přihlas se na
Fakultu strojní
v Plzni

3leté bakalářské studium
Strojní inženýrství (Bc.)

Přihlášky do 18. 4. 2023

Správné vzdělání #probudoucnost

4leté bakalářské studium
Strojírenství (Bc.)

- s rozšířenou praxí v podniku

http://www.fmt.vsb.cz
http://www.fst.zcu.cz
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Dlouhodobé praxe, zahraniční stáže, moderní 
technologie… VŠTE je ideální volbou pro 
studenty, kteří chtějí něčeho dosáhnout
Na VŠTE nejsme jen čísla. Tato slova můžete často slýchat z úst studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Není to jen 
prázdná fráze, ale něco, za čím si skutečně stojí. Někteří z nich se dokonce nebojí označit atmosféru na škole za rodinnou. Že vás studium v takovém 
prostředí láká? Pak se můžete přihlásit do přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024, které startuje již 1. listopadu!

Pokud se studentů VŠTE zeptáte, co je největší předností školy, větši-
na odpoví, že především její výrazné zaměření na praxi. Dlouhodobá 
praxe probíhá celý jeden semestr a pro studenty je obrovskou zkuše-
ností. Není dokonce nic neobvyklého, že se z ní mnohdy stane přímo 
zaměstnání. A to i kolikrát ve skutečně lukrativních firmách, ostatně 
VŠTE spolupracuje s více než tisícovkou firem v rámci celé republiky. 
Pro studenta bezesporu vykročení tou správnou nohou.
A když zmiňujeme vykročení… To může vést i do zahraničí! 

Praxi je možné si plnit například v Řecku, v Portugalsku, v Belgii nebo  
na Kanárských ostrovech. Zní to fajn? Pak dodejme, že VŠTE poskytu-
je svým studentům stipendia na zahraniční výjezdy.
VŠTE je veřejná škola, jejíž renomé neustále roste. Chcete studovat 
strojírenství, pozemní stavby, logistiku, podnikovou ekonomiku nebo 
třeba znalectví? A to přímo v krásné jihočeské metropoli? Jste na 
správné adrese!

http://www.vstecb.cz


http://www.vscht.cz
http://www.vscht.cz


http://www.vscht.cz
http://www.vscht.cz
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VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ

 a Smetanova 266
  755 01 Vsetín
 v +420 605 292 877
  +420 733 120 084
 a info@huni.cz
 O www.huni.cz
	X Fakulta společenských  
  studií Vsetín

Fakulta společenských studií nabízí tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské kombinované studium oboru: 
• PSYCHOLOGIE Absolvent/ka bakalářského studia je na základě získaných znalostí připraven/a pro práci v  orgánech 
státní správy, v oblasti sociálních služeb, ve středním managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích, ve vý-
zkumných odděleních. 
A tříleté bakalářské kombinované studium v pedagogických studijních oborech: 
• SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Absolvent/ka studia je kvalifikovaný odborník pro práci v orgánech státní správy a sa-
mosprávy, školství, léčebně-výchovných zařízeních, domovech mládeže, reedukačních a diagnostických centrech, 
nápravných zařízeních apod. 
• TRANSKULTURNÍ EDUKACE Absolvent/ka je připraven/a pro práci v institucích na úrovni státní správy a samosprávy, 
v cizinecké policii, v neziskových a charitativních organizacích, ve sdělovacích prostředcích, v kulturních, vzdělávacích 
a výchovných zařízeních a v oblasti prevence. 
• ANDRAGOGIKA Absolvent/ka studia se může uplatnit jako lektor, profesní konzultant personalista,
pracovník ve státní správě a samosprávě, v pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách,
a to v neziskové i komerční sféře. 
• PEDAGOGIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Absolvent/ka studia získává plnou kvalifikaci pro působení v zařízeních 
zaměřených na volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých (např. střediska volného času, rekreační střediska, 
wellness, DDM apod.). 
• INFORMATIKA V PEDAGOGICE Absolvent/ka studia je na základě získaných znalosti připraven/a pro práci ve školách 
a dalších pedagogických zařízeních při správě školní počítačové sítě a prostředků ICT.
Informace k přijímacímu řízení a termíny dnů otevřených dveří budou zveřejněny na stránkách fakulty www.huni.cz.

PRIGO Vysoká škola

 a Vítězslava Nezvala 801/1
  736 01 Havířov
 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 v +420 800 800 404
 a vs@prigo.cz
 O www.vs-prigo.cz

Vysoká škola PRIGO poskytuje ekonomické 
vzdělání v bakalářských (Bc.) a navazujících 
magisterských (Ing.) studijních programech
•  Prezenční studium ZDARMA a každý student 

obdrží iPad

• Stipendium až 120 000 Kč ročně
• Studium v českém a anglickém jazyce
•  Spolupracujeme s univerzitami po celém světě
•  Zahraniční mobility v rámci programu 

ERASMUS+
•  Competences for Master’s Degree – příprava 

na magisterské studium v zahraničí. V průběhu 
bakalářského studia (Bc.) vás připravíme pro 
přijímací zkoušky a studium v magisterských 
studijních programech na prestižních 
zahraničních univerzitách.

• Ekonomické obory

Veškeré informace získáte na www.vs-prigo.cz.

Vysoká škola PRIGO nabízí další vzdělávání peda-
gogických pracovníků (DVPP): Učitelství pro 2. stu-
peň základní školy a střední školu, Učitelství pro 
1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřskou 
školu, Studium pedagogiky, Speciální pedagog, 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Kam po maturitě:
na soukromou vysokou školu

CEVRO Institut, z.ú.
Další informace najdete na straně 57.
v+420 221 506 700 
O www.cevroinstitut.cz

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Další informace najdete na straně 59.
C +420 274 815 044  O www.mup.cz

Unicorn University
Další informace najdete na straně 56.
v+420 221 400 886  
O www.unicornuniversity.net

Většina soukromých VŠ přijímá přihlášky  
pro akademický rok 2022/2023 až do září.

http://www.VysokeSkoly.com
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Studijní programy
Americké bakalářské programy
ve spolupráci se State University
of New York, Empire State College.
Akreditace: Middle States Commission 
on Higher Education (USA), MŠMT (ČR)
•  Obchodní administrativa (dvojí diplom)
•  Komunikace a média (dvojí diplom)
– Public Relations
– Media marketing
– Multimediální žurnalistika
• Mezinárodní vztahy (dvojí diplom)
– Diplomacie & mezinárodní právo
– Studium konfliktů a bezpečnosti
– Globální vládnutí
•  Psychologie (dvojí diplom)
•  Informační technologie
•  Anglický jazyk a literatura
•  Vývoj dítěte
•  Politologie
•  Umění digitálních médií 

Evropské bakalářské programy
University of New York in Prague
•  Obchodní administrativa
– Finance
– Marketing
– Lidské zdroje
– Sportovní management

MBA programy
Akreditace: IACBE (USA), CAMBAS (ČR)
• Management
• Marketing
• Finance
• Podnikání
• Global Business Services
•  Kurz Coaching and Mentoring  

(akreditace EMCC)

Magisterské programy
Akreditace: MŠMT
• Psychologie (titul Mgr.)

Ph.D. program
v koordinaci s University of Bolton
• Ph.D. na základě výzkumu

Akreditace a členství
Programy UNYP jsou akreditovány:
•  MŠMT – Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR
•  IACBE – Mezinárodním shromážděním 

kolegia pro obchodní vzdělávání 
(International Accreditation Council for 
Business Education)

•  BAC – Britskou akreditační radou 
(British Accreditation Council for 
Independent Further and Higher 
Education)

• CAMBAS – Českou asociací MBA škol
•  EFMD Global  – European Foundation 

for Management Development

University of New York in Prague

University of New York in Prague (UNYP)
je přední a největší soukromá vysoká škola v České republice, která nabízí studium 
v anglickém jazyce. UNYP nabízí prestižní, akreditované studijní programy ve spo-
lupráci s renomovanými vzdělávacími institucemi z USA, Velké Británie a Evropy. 
Spolupráce se týká především dohod o studiu, jejichž výsledkem je mimo jiné 
možnost získat tzv. dvojí titul (double degree) – americký bakalářský titul ze State 
University of New York, Empire State College a evropský titul z UNYP.

Mezinárodní charakter
Akademické i odborné zázemí na UNYPu zajišťuje více než 125 lektorů ze 
Spojených států, Velké Británie a dalších více než 30 zemí světa. Mezinárodně 
uznávaní a zkušení pedagogové k výuce přistupují moderním způsobem, stu-
denty podporují v kritickém a analytickém myšlení a co nejaktivnější participaci 
na výuce. Snaží se studentům pomáhat hledat a používat kreativní a inovativní 
přístupy k řešení problémů a připravit je na úspěšnou kariéru na stále rychleji se 
měnícím pracovním trhu 21. století. V současné době na UNYPu studuje přibliž-
ně 800 studentů z více než 60 zemí světa, kteří na škole spoluvytváří unikátní 
multikulturní atmosféru. Různorodé studijní prostředí odráží komplexitu dnešní 
doby a dělá z UNYPu jednu z nejzajímavějších vzdělávacích institucí v ČR.

Výhody studia
•  Akreditované americké a evropské studijní programy
•  Všechny programy vyučovány v angličtině
•  Dual degree programy (dvojí diplom – získání diplomu z prestižní americké 

univerzity a zároveň diplomu z UNYP)
•  Americký model vzdělávání zaměřený na rozvoj kritického myšlení 

a interaktivní výuku
• Multikulturní prostředí
• Malý počet studentů ve třídách
•  Pracovní stáže a výměnné studijní pobyty v zahraničí
• Kariérní poradenství
•  Nový moderní kampus v centru Prahy
• Technické vybavení na vysoké úrovni
•  Vzrušující studentský život a sportovní vyžití

 a Londýnská 41
  120 00 Praha 2
 v +420 224 221 261/281
 a admissions@unyp.cz
 O www.unyp.cz

w
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http://www.unyp.cz


Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

 

DOKÁŽEME, ŽE NA TO MÁŠ

VYSOKÁ ŠKOLA IT, 
DATOVÉ ANALÝZY 

A BUSINESSU
www.unicornuniversity.net

PŘIHLÁŠKY 
PŘIJÍMÁME 
DO 23. 9.!

•  Studuj ve formě prezenční, 
kombinované nebo plně online.

•  Každý měsíc pořádáme  
Dny otevřených dveří.

• Učíme to, co funguje v praxi. 
•  Vzděláváme profesionály,  

o které trh stojí.

Naše programy naleznete zde

http://www.unicornuniversity.net
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POLITIKA
EKONOMIE
BEZPEČNOST

MANAGEMENT

PRÁVO
BAKALÁŘSKÉ  A  NAVAZUJÍCÍ
MAGISTERSKÉ  STUDIUM 

/ v prezenční i v kombinované formě /

Praha / Český Krumlov
www.cevroinstitut.cz 

Vysoká škola,
kam se budete

těšit!
Přihláška
ke studiu 

ZDARMA

studijni@vsci.cz
tel.: +420 221 506 706-7         

EARN BRITISH & CZECH 
DEGREES IN PRAGUE!

www.pcu.cz                      +420 222 101 020                     info@praguecityuniversity.cz

Apply now and start  
September or February!

http://www.cevroinstitut.cz
http://www.praguecollege.cz
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Studujte tam, kde je na vás studium vidět 
Přivřete oči a představte si sami sebe v budoucím světě. Jaká v něm bude vaše role, co budete 
umět a budou vám tyto znalosti v rychle se vyvíjejícím světě k něčemu? Do čeho se tedy po ma-
turitě pustit, aby to mělo pro vaše uplatnění opravdový smysl. Podívejte se kolem sebe a možná 
zahlédnete školu, která se právě v těchto dnech stává jednou z největších soukromých univerzit 
v České republice. Ano, mluvíme o Panevropské univerzitě, ve které se spojily dvě silné vysoké 
školy - Vysoká škola obchodní v Praze a Vysoká škola podnikání a práva. Jejím klíčovým pří-
vlastkem je označení profesní univerzita, místo, kde se starají především o odpovědi na otázku, 
kterou jsme si položili na začátku, jaké bude vaše praktické uplatnění v budoucnosti. 
Každý z nás má svůj vlastní potenciál pro rychle běžící měnící se svět, jehož jsme součástí. Škola 
představuje takový kouzelný žebřík, který dovolí každému, aby vystoupal trochu výš a rozhlédl 
se kolem sebe v okamžiku, kdy skutečně může zahlédnout svoji vlastní, konkrétní životní cestu.

Informace o studijních programech 
FAKULTA: Vysoká škola podnikání a práva
Bakalářské studium (Bc.):
Podnikání a management    - www.fajnpodnikani.cz 
Obchodní a marketingový management  - www.obchodnimanagement.cz 
Finanční řízení     - www.senzaucetnictvi.cz 
Účetnictví, Daně, Controlling   - www.senzaucetnictvi.cz 
Právo v aplikační praxi    - www.bezvapravo.cz 
Marketingové komunikace   - www.bozskyobor.cz 
Bezpečnostní studia    - www.vysokabezpecnost.cz 
Navazující magisterské studium (Ing: a Mgr.) 
Podnikání a management
Marketingové komunikace
Obchodněprávní studia 

Doktorské studium (Ph.D.): 
Podnikání a management 

Profesně orientované studium (MBA):
Profesionální MBA pro manažery a podnikatele
Management velení

FAKULTA: Vysoká škola obchodní
Bakalářské studium (Bc.):
Cestovní ruch a turismus -  www.cestovanijecool.cz 
Provoz a řízení letecké dopravy   -   www.tadyjsemkapitan.cz
Letový provoz  -  www.zijuvoblacich.cz  
Provoz a řízení letecké dopravy – Bezpilotní letecké systémy - drony  
 -  www.dronmaster.cz 
Lokální a globální ekonomika  -  www.ma-vlast.cz 
Digitální ekonomika a společnost  -  www.studuj4-0.cz 
Řízení lidských zdrojů  -  www.superleader.cz

Navazující magisterské studium (Ing:) 
Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch
Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika
Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků

Profesně orientované studium (MBA):
Digitální makléř s MBA (Bc. + MBA)
Průvodce v cestovním ruchu s MBA (Bc. + MBA)
MBA REALITY (MBA)

Termíny dnů otevřených dveří v roce 2022 v Praze (Spálená ulice 
76/14) a v Ostravě (Michálkovická ulice 1810/181): 14. 9. (vždy 
v 16 h)
Pro další instrukce navštivte stránky jednotlivých fakult:  
www.peuni.cz, www.vspp.cz, www.vso.cz  

 a Spálená 76/14
  110 00 Praha 1 – Nové  
  Město
 v 800 555 808
 a info@vso-praha.eu,  
  info@vspp.cz,  
  info@peuni.cz
 O www.vso.cz,
  www.vspp.cz,  
  www.peuni.cz

 a PRAHA:  
  Spálená 76/14 
  110 00 Praha 1 – Nové  
  Město

 a OSTRAVA:  
  Michálkovická 1810  
  710 00 Ostrava – Slezská  
  Ostrava

Panevropská univerzita, a.s.

http://www.peuni.cz


59vysokeskoly.comSoukromé vysoké školy

Pravidelné stipendium až 120 000 ročně www.prigo.cz  Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz

Získejte 
představu
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

7. a 21. 9. 2022

akademik 
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

www.mup.cz

http://www.adi.cz
http://www.mup.cz
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Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

Vysoká škola zdravotnická se více než 15 let specializuje na bakalářské vysokoškolské stu-
dium zdravotnických nelékařských programů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské 
práce a složení státní zkoušky titul „Bakalář“ (Bc.). Vzdělání odpovídá směrnicím EU a dle 
sdělení Evropské komise EU bude jeho absolventům v zemích EU kvalifikace uznána. Délka 
studia je u jednotlivých programů tři roky. Praktické výuce je věnováno až 50 % hodinové 
dotace programu. Odborné praxe probíhají v akreditovaných zdravotnických a sociálních 
zařízeních. Škola nabízí v rámci programu Erasmus možnost zahraničních stáží během studia.

Nabídka studijních programů:

Proč studovat na Vysoké škole zdravotnické?

•  100 % garance uplatnění na trhu práce 
•  individuální přístup ke studentům
•  propojení teoretické výuky s odbornou praxí
•  získávání profesních kvalifikací již v průběhu 

studia
•  výuka zajišťována renomovanými specialisty

Den otevřených dveří

7. února 2023

Přijímací řízení: 

1. kolo   6. června 2023 (podání přihlášek do 30. dubna 2023)
2. kolo   5. září 2023 (podání přihlášek do 27. srpna 2023)

 a Duškova 7   
  150 00 Praha 5
 v +420 210 082 418
 m +420 257 316 787
 a info@vszdrav.cz
 O www.vszdrav.cz
	X vszdrav

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

•  Fyzioterapie (prezenční)
•  Porodní asistence (prezenční)

•  Všeobecné ošetřovatelství (prezenční, kombinované)
•  Zdravotnické záchranářství (prezenční, kombinované)

 a Tower 115 - Pribinova 25 
  811 09 Bratislava
 v +420 724 764 585
 a studijni@vslg.cz
 O www.vslg.cz

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky jako jediná v České republice nabízí exkluzivní vzdělání 
v oblasti logistiky, které je svým zaměřením uplatnitelné v praxi na úrovni zaměst-
nanců firem s logistickým zaměřením, tak i v oblasti státní správy a samosprávy. 
Absolvent získá odborný pohled na procesy řízení dopravy, technické, technologic-
ké a logistické aspekty vstupující do procesu. Zároveň si osvojí základní znalosti 
z finančního plánování, řízení firemních procesů, managementu měst a obcí, psy-
chologie či sociologie. Je schopen samostatně řešit úlohy inženýrského charak-
teru v oborech studovaných na VŠLG s tím, že si volitelnými předměty přizpůsobí 
své studium svému zájmu nebo požadavkům svého budoucího zaměstnavatele. 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU:

Vždy k 15tému dni v měsíci od listopadu 2022 až do září 2023

Prezenční a kombinované studium bakalářské a navazující magisterské v Přerově, 
v Praze, v Bratislavě.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

Termín v Přerově 26. 11. 2022; v Praze 10. 12. 2022, v Bratislavě dle dohody, další 
termíny na www.vslg.cz.

Místa studia a podrobnější informace naleznete na www.vslg.cz

 a Palackého 1381/25  
  750 02 Přerov I - Město
 v +420 581 259 149
 a studijni@vslg.cz
 O www.vslg.cz

 a Svídnická 506/1  
  181 00 Praha 8
 v +420 724 764 585
 a studijni@vslg.cz
 O www.vslg.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz
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Ekonomika a management ZDARMA www.prigo.cz

PRIGO Vyšší odborná škola

•  Předškolní a mimoškolní pedagogika 
(Ostrava, Olomouc, Plzeň, Havířov, 
Šumperk, Bruntál, Nový Jičín)

•  Veterinářství (Ostrava, Olomouc, Plzeň)
•  Diplomovaná všeobecná sestra (Havířov)
•  Diplomovaná dětská sestra (Havířov)
•  Diplomovaný farmaceutický asistent 

(Ostrava)
•  Kybernetická bezpečnost (Ostrava)
•  Sociální práce (Olomouc, Plzeň)
•  Obecně právní činnost (Ostrava)

Vyšší odborná škola PRIGO
poskytuje vzdělání v oborech

Veškeré informace získáte na www.prigo.cz.

•  Denní i kombinovaná 
forma studia

•  Titul DiS.
•  Praxe
•  Erasmus+
•  Každý student 

oboru Diplomovaná 

všeobecná  
a Diplomovaná dětská 
sestra obdrží iPad 
zdarma!

•  Možnost pokračování 
studia na sesterské 
vysoké škole

 a Mojmírovců 1002/42
  709 00 Ostrava
 v +420 800 888 989

 a Blažejské nám. 9/84
  779 00 Olomouc

 a U Borského parku 2887/27
  301 00 Plzeň 3

Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o.

•  Denní a kombinovaná forma vzdělání
•  Stipendijní programy
•  Individuální studijní plán
•  Projekt První kariéra
•  Projekt Aktivní rodič
•  Trenérské vzdělávání
•  Návaznost na VŠFS – titul Bc.

 a Zátopkova 100/2
  160 17 Praha 6
 v +420 233 017 315
  +420 734 358 231
 a vos.study@cuscz.cz
  szabo@cuscz.cz
 O www.vos-cus.cz
	X voscus
	[ voscus

„Studuj pod křídly největší  
sportovní organizace v ČR“ obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

Management sportu

obor MANAGEMENT SPORTU

3 letý obor s titulem DiS. 

Stipendia - sportovní,
sociální a prospěchová

Individuální studijní plán

Projekt První kariéra pro
profesionální sportovce

Rodinné zázemí
a osobní přístup

Zátopkova 100/2, Praha 6

www.vos-cus.cz
VOSCUS voscus

Kam po maturitě:
 na vyšší odbornou školu

Ve školním roce 2020/2021 studovalo na 156 VOŠ 18 tisíc studentů. Nejčastěji uchazeči 
vyhledávali zdravotnické, pedagogické a technické obory. Školné se platí i na školách zři-
zovaných krajem.

Po absolutoriu získáte titul, DiS. VOŠ se na rozdíl od bakalářského studia zaměřují více 
na praxi. Denní forma vám zabere 3–3,5 roku, v dálkové nebo kombinované formě může být 
studium až o rok delší. Pokud při studiu pracujete, můžete u VOŠ mimo denní formu studia 
přijít o status studenta.

 Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR 2020, www.msmt.cz

Předškolní a mimoškolní pedagogika www.prigo.cz
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...sociální pracovník, 
sociální pracovník ve veřejné 

správě, asistent pedagoga, 
interkulturní pracovník, komunitní 

pracovník, casemanager               
pro sociální služby...

Sociální 
práce

Sociální
pedagogika

3 rokykombinovanédenní

diplomovaný 

specialista

Jahodová 2800/44
Praha 10

www.vossp.cz

Vaše vstupenka do profese...

Veterinářství www.prigo.cz

http://akademiemichael.cz
http://www.pajdak.cz
http://www.vossp.cz
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola

 a 5. května 51
  140 00 Praha 4
 v +420 244 105 001
 m +420 244 105 043
 a sekretariat@ 
  szs5kvetna.cz
  studijni@szs5kvetna.cz
 O www.zdravotnicka 
  skola5kvetna.cz

Obory studia pro školní rok 2023/2024:
•  Diplomovaný nutriční terapeut – denní forma vzdělávání – délka studia 

3 roky
•  Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 

3 roky, kombinovaná forma vzdělávání – délka studia 3,5 roku
•  Diplomovaná dětská sestra – denní forma vzdělávání – délka studia 3 roky

Aktuální informace sledujte na webových stránkách školy.

Studium je zakončeno absolutoriem.

Školné: 3.000,- Kč/rok ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří: 22. 3. 2023 od 16.00 do 18.00 hod.

Vyšší odborná škola – Akademická aliance

 a Michálkovická 1810/181
  710 00 Ostrava – Slezská  
  Ostrava
 v +420 595 228 161
  +420 595 228 162
  +420 721 313 090
 a sekretariat@svosp.cz
 O www.svosp.cz

Studijní obor 
ŘÍZENÍ MALÉHO  
A STŘEDNÍHO PODNIKU
•  Prakticky zaměřené studium bez matematiky
•  Souvislá čtyřměsíční odborná praxe ve vybra-

ných firmách
•  Kvalitní příprava pro trh práce a další  vzdělávání 

na vysoké škole
•  Denní i dálková forma
•  První rok studia bez školného
•  Ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. v Ostravě možnost získání dvou 

titulů DiS. a Bc. již za 4 roky.
•  Uplatnění absolventů: v malé a střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní, 

marketingový specialista, obchodník, asistent, odborný pracovník úřadů státní, veřejné či 
obecní správy, v samostatném podnikání

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

 a Koterovská 85
  326 00 Plzeň
 v +420 377 418 111 
 m +420 377 418 013
 a vos@spseplzen.cz
 O vos.spseplzen.cz

Vzdělávání v oborech:
•  Provoz a ekonomika dopravy
•  Informatika ve firemní praxi
•  Marketing
•  Správce počítačových sítí pro malé 

a střední organizace
•  Elektrotechnika v inteligentních stavbách

U nás začíná tvá úspěšná budoucnost!
•  Titul DiS.
•  Denní forma studia
•  Velký podíl výuky v praxi
•  Skvělé možnosti uplatnění
•  Spolupráce s nejlepšími firmami
•  Dlouhodobá praxe v rámci ERASMUS+

Aktuální informace, včetně možnosti 
přihlášení ke studiu, na vos.spseplzen.cz

Diplomovaná všeobecná nebo dětská sestra www.prigo.cz

http://vos.spseplzen.cz
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Vyšší odborná škola restaurátorská v Písku

 a Karlova 111
  397 01 Písek
 v +420 382 212 819
 a skola@vosr.cz
 O www.vosr.cz

Restaurování památek
Výrazně individualizované, tříleté studium v oborech Restaurování nábytku 
a nepolychromované dřevořezby 8242N04 a Restaurování kovů 8242N01.

•  Vysoce kvalifikovaní pedagogové, držitelé restaurátorských licencí MK ČR.

•  Praxe v renomovaných institucích v ČR i EU (UPM, NTM, NPÚ Praha).

•  Motivační stipendia a mzda studentům, kteří během své 
praxe restaurují a konzervují objekty určené do expozic 
muzeí a galerií.

•  Studující z celé ČR i ze zahraničí. Jedinečná možnost 
vzdělání ve výjimečných oborech.

AGEL Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
•  studuj v Ostravě, Českém Těšíně nebo Přerově
•  53-41-N/1 Diplomovaná všeobecná sestra
•  nabízíme tříleté denní nebo tříapůlleté  

kombinované studium 
•  termín podání přihlášky do 31. 5. 2023
PROČ STUDOVAT U NÁS?
•  jistota zaměstnání po dokončení studia  

i v jeho průběhu
•  rozsáhlý stipendijní program s kratší dobou 

závazku než u jiných programů na trhu
•  nadstandardní praxe v rozsáhlé síti zdravotnických zařízení skupiny AGEL
• nová škola s moderní technikou 
• výše školného 2 000 Kč / půl rok 
STIPENDIJNÍ PROGRAM 

 a Antošovická 107/55
  711 00 Ostrava-Koblov
 a Slovenská 1911/1
  737 01 Český Těšín
 a náměstí Přerovského  
  povstání 2804/2
  750 02 Přerov
 v +420 720 967 901
 a info@szs.agel.cz
 O szs.agel.cz 
	X @zdravkaAGEL

• nově lze čerpat i v kombinované formě studia
• délka závazku 3 roky

• 2. ročník – výše stipendia 4 500 Kč
•  3. ročník – výše stipendia 5 000 Kč

 a Riegrova 1403
  508 01 Hořice
 v +420 493 623 021
 a info@gozhorice.cz
 O www.zaghorice.cz

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední
škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Denní studium — tříleté

•  Studium ukončeno absolutoriem,  
profesní titul, DiS.

•  Bez přijímacích zkoušek
•  4 měsíce odborné praxe během studia
•  Vyučování formou projektů
•  Pravidelné exkurze

Osobní návštěvu lze sjednat  
na uvedených kontaktech.

Váháte mezi VŠ a VOŠ?
•  Podrobný adresář všech 

VOŠ v republice
•  Najděte si ten správný 

obor
•  Přijímací řízení, školné 

a další informace

Diplomovaný farmaceutický asistent www.prigo.cz Sociální práce www.prigo.cz
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Diplomovaný farmaceutický asistent www.prigo.cz

www.studujcaritas.cz
přihlášky do 30. dubna

Chcete umět řešit malé 
i velké pohromy?

• 1 studium, 2 tituly - ve spolupráci s CMTF UP
• až 720 hodin praxe v ČR i zahraničí
• důraz na osobní rozvoj a kvalitu
• individuální přístup a přátelská atmosféra

Studujte Sociální práci nebo Sociální
a humanitární práci na Caritas VOŠ 
sociální v Olomouci.

DiS. + Bc.

 a Hybešova 53
  680 01 Boskovice
 v +420 511 123 101
 a skola 
  @vassboskovice.cz
 O www.vosass 
  boskovice.cz

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, 
 příspěvková organizace

Vyšší odborné studium - denní forma

63-41-N/18 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

se zaměřeními:  Finanční řízení a zdaňování

  Ekonomika nemovitého majetku

63-43-N/13 FINANČNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ 

65-43-N/01 CESTOVNÍ RUCH 

53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

43-31-N/01 FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT

Přihlášky: v případě volné kapacity do 31. 10. 2022

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek

 a Resslova 440
  387 01 Volyně
 v +420 383 372 817
  +420 383 457 010
 a skola@volyne.cz
 O www.vos.volyne.cz

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Volyně

 a Školní 1060/50
  430 01 Chomutov
 n Mgr. D. Žižková
 v +420 474 628 982
  +420 474 628 992
 O www.spscv.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 
denní, 3 letý, zakončený absolutoriem

68-43-N/10 
Veřejnosprávní činnosti 
s podporou ICT

Informace k přijímacímu řízení: 
www.spscv.cz/prijimaci-rizeni-vos/

Osobní návštěvu lze sjednat  
prostřednictvím kontaktů.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu
a veřejnosprávních studií, s. r. o. Plzeň

 a Ledecká 35
  323 21 Plzeň
 v +420 377 534 450
 a info@vosplzen.cz
 O www.vosplzen.cz

Denní studium:
•  Cestovní ruch
•  Diplomovaný zubní technik
•  Management sportovních aktivit

Kombinované studium:
•  Diplomovaná dentální hygienistka

Denní a kombinované studium:
•  Bezpečnost obyvatelstva
•  Diplomovaný oční optik
•  Sociální práce
•  Systémový administrátor IT
•  Veřejná správa

Bližší informace na www.vosplzen.cz

 a Přemysla  
  Otakara II. 938
  286 14 Čáslav
 v +420 327 312 611
  +420 739 053 610
 a sekretar 
  @sps-caslav.cz
 O www.sps-caslav.cz

Studijní obor:

VÝROBNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY PODNIKU 
zaměření oboru:

EKONOMICKÉ s profilací 
Management a personalistika 
nebo Účetnictví a finance podniku
TECHNICKÉ s profilací 
Řízení jakosti a metrologie 
nebo Údržba a servis techniky

Forma studia:  
tříleté denní, tříleté kombinované studium
Škola poskytuje služby vlastní jídelny, domova  
mládeže a školní knihovny.
Uzávěrka přihlášek: do 30. září 2022

Vyšší odborná škola Čáslav / VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Vzdělávací programy:
TVORBA NÁBYTKU A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
denní forma 3 roky
Zaměření po prvním roce společného studia:
1. Tvorba nábytku a navrhování interiérů
2. Dřevěné konstrukce a dřevostavby
Možnost souběžného externě distančního studia ba-
kalářských programů TU Zvolen „Tvorba a konstrukce 
nábytku“ a „Dřevěné stavby“.
NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ OBJEKTY
denní forma 3 roky
Roční školné 3 000 Kč
Ubytování je součástí školy a stravování  
je smluvně zajištěno pro všechny studenty.
Uzávěrka přihlášek: 1. kolo – 31. května 2023,
2. kolo – 15. srpna 2023

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

 a Štěchovice 4176
  767 01 Kroměříž
 n Kontaktní osoba
  Mgr. Ing. Michal 
  Pospíšil
 v +420 573 334 936
  +420 573 334 936
 O www.potravinarska 
  -skola.cz

Program vyššího odborného studia:

Potravinářství s profilací:
•  Technologie a hygiena potravin
•  Analýza potravin
•  Zpracování mléka

Forma studia: denní i kombinovaná
Délka studia: 3 roky denní forma,
4 roky kombinovaná forma.
Roční školné: 3 000 Kč
Ubytování a stravování je smluvně zajištěno pro 
všechny studenty. Prohlídka školy je možná kdyko-
liv po předchozí telefonické domluvě. Nabízíme také 
akreditované kurzy a zkoušky profesních kvalifikací 
Sýrař a Mlékař.

Sociální práce www.prigo.cz

http://studujcaritas.cz
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Vyšší odborná škola herecká, s. r. o.

 a Hadovitá 1023/7
  141 00 Praha 4
 v +420 241 482 422
  +420 603 836 149
 a vosherecka 
  @vosherecka.cz
 O www.vosherecka.cz
  www.pidivadlo.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální

 a Evropská 33
  160 00 Praha 6
 v +420 233 091 261
 a info@pedevropska.cz
 O www.pedevropska.cz

OBORY VZDĚLÁNÍ:

1.  Sociální práce a sociální pedagogika
  Forma studia – denní a kombinovaná,  
  3 roky
2.  Předškolní a mimoškolní pedagogika
  Forma studia – denní a kombinovaná,  
  3 roky

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 
31. 5. 2023

Bližší informace na webu školy.

Těšíme se na Vás! 

 a Na Příkopě 16
  110 00 Praha 1
 v +420 224 094 459
  +420 778 736 242
 a kancelar 
  @skolakrizik.cz
 O www.skolakrizik.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka, Praha

Vzdělávací program:

26-41-N/02 SILNOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
•  Tříleté denní studium je určeno maturantům 

ze všech typů středních škol.
•  Uchazeči, kteří získali maturitu na elektrotech-

nické střední škole, mohou nastoupit do vyššího 
ročníku.

•  Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení podávejte 
průběžně do 15. 10. 2022.

•  Absolventi nacházejí bezproblémové uplatnění 
ve  všech firmách, které jsou činné v jakékoli 
oblasti elektrotechniky.

 a Karoliny Světlé 135
  280 50 Kolín
 v +420 321 720 236
 a sekretariat 
  @zdravotka.cz
 O www.zdravotka.cz

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

POSKYTUJE VZDĚLÁVÁNÍ V OBORECH

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ  
ASISTENT 53-43-N/11 

DIPLOMOVANÁ DĚTSKÁ SESTRA  
53-41-N/51

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 
53-41-N/11

Denní tříletá forma, ukončená  
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.

Poplatek: 3 000 Kč/rok

Škola poskytuje ubytování  
(1 000 Kč/měsíc)

 a Roháčova 66
  130 00 Praha 3
 v +420 777 759 652
  +420 222 765 183
 a vos@hitspraha.cz
 O www.hitspraha.cz

Vyšší odborná škola Husův institut
teologických studií, š.p.o.

Ředitel doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c.
VZDĚLÁVACÍ OBOR: 
TEOLOGICKÁ A PASTORAČNÍ ČINNOST 
Zaměření na oblast sociální pomoci a sociálních 
služeb
Cíl: příprava absolventů ke službě lidem  
potřebným v duchovní oblasti a vybavení  
znalostmi pro rozvoj tradičních křesťanských 
hodnot
Charakteristika vzdělávacího programu:  
systematická, praktická, biblická a historická 
teologie a příbuzné vědy filosofie, religionistika, 
psychologie
Pro více informací zhlédněte promo-video na 
youtube: https://www.hitspraha.cz/index.php/
vos-hits.html

 a 1. máje 221/10
  767 01 Kroměříž
 v +420 571 428 731
  +420 603 811 060
 a podatelna@ped-km.cz
 O www.ped-km.cz

Otevíráme 2 obory 3letého denního studia: 
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA/ 
BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Široké pedagogické uplatnění: učitel mateřské 
školy / učitel nultého ročníku ZŠ / vychovatel / 
pedagog volného času / asistent pedagoga
Tradiční studijní obor od roku 1993:
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
/BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK/
Uplatnění ve státní sféře a neziskovkách: sociální
pracovník / vychovatel / pedagog volného času /
asistent pedagoga
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2023 – 1. kolo,
další kola budou vypsána
Školné za každý obor: 3 000 Kč za školní rok
Zakončeno absolutoriem, DiS.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž

 a sady Na Polabí 411
  276 01 Mělník
 v +420 315 636 111
  +420 602 232 333
 a skola@zas-me.cz
 O www.zas-me.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
střední škola a vyšší odborná škola

Denní tříleté a dálkové čtyřleté studium

Vzdělávací program:

ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ TVORBA 

Uplatnění: státní správa, podnikatelská 
sféra (okrasné školkařství, realizace 
sadových úprav a jejich údržba), 
obchod a poradenství, střední stupeň 
projektantské činnosti, školství

Přijímací řízení:
Kritéria: posouzení výsledku mat. zkoušky 
a pohovor o motivaci uchazeče ke studiu

 a Dřevnická 1788
  760 01 Zlín
 v +420 605 837 452
 a info@skolaumeni.cz
 O www.skolaumeni.cz

OBORY: UŽITÁ MALBA

SOCHAŘSKÁ TVORBA

GRAFICKÁ TVORBA

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ

Forma: tříleté denní studium

Školné: 1000,- Kč/měsíc

Přijímáme do konce října, termín uzávěrky 
přihlášek do konce září

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o. p. s.

OBORY STUDIA:
•  82-47-N/01 HERECTVÍ A MODEROVÁNÍ
• 82-47-N/03 HERECTVÍ S LOUTKOU
Denní tříletá forma studia zakončená
absolutoriem, absolvent získá titul, DiS.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: 
Přijímací řízení se uskuteční 22. září 2022.
Více informací naleznete na www.vosherecka.cz, 
včetně termínů dnů otevřených dveří.
Talentová zkouška pro oba obory: 
Uchazeč si připraví: 2 monology dle vlastního vý-
běru, 2 básně, 2 písně (alespoň 1 lidová). Přijímací 
zkoušky prověří dispozice uchazečů v oblasti mlu-
veného projevu, hudebního sluchu a hlasu, pohybu, 
herectví a všeobecného kulturního přehledu.

Obecně právní činnost www.prigo.cz  Chytrá škola iPad zdarma www.prigo.cz
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Co musí splňovat pomaturitní jazykové studium, abyste 
získali status studenta:
•  Minimálně 4 vyučovací hodiny (délka 1 hodiny min. 45 

minut) 
5 dní v týdnu pro 1 jazyk

•  Maximální počet studentů kurzu nebo společné hodiny je 18
•  Trvání po dobu celého školního roku (od září do konce 

června)
•  Jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT
•  Studium musíte zahájit do konce kalendářního roku v roce, 

kdy jste vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium 
v konzervatoři

Zdroj: Vyhláška 19/2014 Sb.,
zákon 117/1995 Sb. v platném znění

Kam po maturitě:
na jazykové 
pomaturitní 
studium

www.akcent.cz

Pomaturitní 
studium  
angličtiny

učebny: Bítovská 3, Praha 4 
telefon: +420 261 261 638 
e-mail: akcent@akcent.cz

  zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE  
dle dosažené úrovně

 20 hodin angličtiny týdně

 zahrnuto ve vyhlášce MŠMT CR

  50% sleva z poplatku za druhou zkoušku  
v témže školním roce

  jsme zkouškovým centrem pro cambridgeské 

 

zkoušky

2023
2024

CAMBRIDGESKÁZKOUŠKAV CENĚ KURZU

Vydělej si snadno pár stovek
Určitě máš někde v počítači zápisky ze školy. Na portálu studentino.cz máme akci 
pro každého, kdo na portál nahraje nové kvalitní studijní materiály. 

Do 30. 9. 2022 za každý 
materiál nabízíme 4 Kč  
a za registraci navíc 50 Kč.

Takže když nahraješ a zařadíš 
třeba 70 materiálů ze školy, 
máš u nás 330 Kč!

Na studentino.cz zjistíš,  
jak na to!

http://www.akcent.cz


Celá rodina ve vzduchu
Od malička koukala na téměř celou rodinu, jak se prohání 
ve vzduchu. Její tatínek létá vrtulníkem, pracuje jako testo-
vací a předváděcí pilot. A v rodině není sám, strýc, bratranec, 
všichni se prohání pracovně i pro radost mezi oblaky. „Když 
jsem vyrůstala, nikdo na mě netlačil, nikdo mě do ničeho 
nenutil, a přesto mě to ovlivnilo, tak že jsem se na střední 
škole rozhodla být stíhacím pilotem.“ říká s úsměvem Nikola 
Tarasovičová, pilotka u Letecké služby Policie ČR. 
Maminka sice nadšené dceři pozici stíhacího pilota zatrhla, 
ale nechala se přemluvit na pilota v civilní dopravě. Tatínek 
byl možná o něco nadšenější. Jeho první krok byl, že vzal 
Nikolu na Ústav leteckého zdravotnictví, kde si vyzkoušela, 
jestli je její tělo v takové kondici, aby mohla vůbec pilotkou 
být. Prošla zkouškou první třídy a už jí nic nebránilo vydat 
se vysněnou cestou.  
Poprvé ve svém životě za kniplem
Poprvé se za knipl dostala v březnu 2011 při výcvikovém 
letu v letounu Zlín 42. Její první pocity byly, asi jako by byly 
u každého z nás, smíšené. Jak sama Nikola říká „byla jsem 
taková vyjukaná, protože to pro mě bylo něco relativně nové-
ho“. Následně pokračovala přeškolením na Zlín 43 a někdy 
v roce 2014, 2015 měla příležitost začít s výcvikem na vrtul-
níky. Začala létat s Robinsonem 22 a později s Robinsonem 
44. Později přesídlila i na větší stroj, a to Bell 407 a 505.
Cesta k Policii ČR
Leteckou službu Policie ČR vždycky považovala jako něco 
nedosažitelného a natolik elitního, že myšlenku ucházet se 
o takovou pracovní pozici úplně opustila. Semínko naděje 
zasadil až její kamarád, který ji navedl a přinutil, aby výbě-
rové řízení zkusila. Nikola zabojovala a vyšlo to. 

Výběrové řízení
Jako první přišel na řadu pohovor s nynějším nadřízeným. 
Následně musela úspěšně absolvovat veškeré požadav-
ky, které musí splnit každý policista, a to psychologické 
a zdravotnické vyšetření a fyzické testy. Na závěr jí čekal 
přijímací pohovor složený z náročného písemného testu 
z oboru letectví a odborného pohovoru.
Práce jedné pilotky mezi samými piloty
„Už od nějakých devatenácti let se pohybuji převážně v muž-
ském kolektivu, a tak jsem zvyklá a s komunikací a jednáním 
nemám sebemenší problém. Skutečnost, že jsem jediná 
pilotka mezi piloty, si vůbec nepřipouštím.“ dodává se se-
bejistým pohledem. Kolegy, které zatím potkala a mohla 
s nimi jednat, byli podle jejich slov, maximálně vstřícní. 
Vykročit hlavně pravou nohou
První pilotku u Policie ČR čeká nejprve přibližně dvou mě-
síční typový výcvik na vrtulník EC 135, pilot monitoring kurz 
na lety z využitím NVG (Night Vision Goggles – ve vrtulníku, 
se kterým se provádí párání po osobách, je umístěna ter-

movize). Až veškeré kurzy úspěšně zvládne, bude sloužit 
jako druhý pilot na takzvané záchrance. Policejní piloti 
totiž neprovádí jen pátrání, či převoz zásahové jednotky na 
místo, kde je potřeba rychle zasáhnout proti nebezpečnému 
pachateli. V Praze a jejím okolí létá jeden policejní vrtulník 
k vážným případům, který má na palubě mimo kapitána 
a druhého pilota také zdravotnický personál.
Kariéra pilota
Nikola se ve své budoucnosti nevidí jako druhá pilotka. Sen 
asi každého, kdo sedí za kniplem, je být velitel vrtulníku, tedy 
kapitán. Nejprve si ale musí odřídit několik set leteckých 
hodin jako druhý pilot a nasbírat potřebné dovednosti od 
svých kolegů, kteří už s rozmanitostí služby u Letecké služby 
Policie ČR mají mnoho zkušeností. Je tedy stále se co učit 
a zdokonalovat se a na co těšit.
Letecká podpora
Letecká podpora se stala neodmyslitelnou součástí policejní 
praxe a integrovaného záchranného systému. Díky svým 
vlastnostem jsou vrtulníky předurčeny především k zása-
hům, kde hrozí nebezpečí z prodlení a v místech jinak těžko 
přístupných jinými dopravními prostředky.
Celkem má Policie ČR 15 vrtulníků, a posádka jak v Praze, 
tak v Brně drží 24hodinovou pohotovost k záchraně života, 
pátracím akcím po osobách a nebezpečných pachatelích, 
k odvrácení hrozícího nebezpečí a dalším mimořádným 
událostem. 
Letecká služba policie ČR disonuje dvěma typy vrtulníků – 
EC-135 a Bell 412. První zmiňovaný typ se využívá k pátracím 
akcím, jelikož je vybaven potřebnou speciální technikou 
(termovizní technika). V Praze je jeden z těchto strojů vy-
užíván také jako tzv. sanitní vrtulník, který je určen pouze 
na spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. 
Prahy. Druhý typ vrtulníku je větší a užívá se na transport 
zásahových jednotek či Útvaru rychlého nasazení. Můžete 
ho vidět také s Bambi vakem při pomoci hašení požárů. 
Přejeme první pilotce a všem pilotům u Policie ČR, ať stále vzhlíží 
k nebi s radostí a nalétají mnoho hodin bez sebemenších zádrhelů.

Žena, která je první svého druhu. Letecká služba 
Policie České republiky má svou první pilotku
Pracovat u Letecké služby Policie ČR se jí zdálo jako nedosažitelný sen. Po nějaké době ale nasbírala 
zkušenosti a odvahu, přihlásila se a stala se z ní první pilotka u Policie ČR. Uspět u náročného výběro-
vého řízení na takovou pozici se od roku 1991 nepodařilo zatím žádné ženě. Až Nikola Tarasovičová se 
může pyšnit prvenstvím.

DOPRAVAČKA

ZÁSAHOVKA

http://nabor.policie.cz


DOPRAVAČKA

ZÁSAHOVKA

http://nabor.policie.cz


70 jazykoveskoly.com Jazyky a ostatní studium

Pravidelné stipendium až 120 000 ročně www.prigo.cz

Angličtina, němčina?
vybavte se jazykovými učebnicemi!

Objednávejte
v našem e-shopu na

kampomaturite.cz

Angličtina do kapsy zákl. 
sl. zásoba (Fragment)

Angličtina do kapsy pro 
pokročilé (Fragment)

Odmaturuj z NJ 1  
(Didaktis)

Gramatika NJ 
(Didaktis)

Anglicky čteme rádi 
(Rubico)

Anglicky čteme zábavně 
(Rubico)

Němčina 500 testových 
otázek (Sokrates)

Německá konverzace 
a četba (LEDA)

Cvičebnice angličtiny 
(Rubico)

Cvičebnice angličitny 2 
(Rubico)

NJ cvičebnice SŠ gra-
matiky (Vyuka)

NJ maturitní témata 
(Vyuka)

Chci studovat angličtinu 
(Barrister P.)

NJ přehled SŠ gramatiky 
(Vyuka)

NJ maturitní konverzace 
(INFOA)

Maturitní testy nanečisto 
(Computer Media)
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23 let zkušeností, přes 100 000 úspěšných studentů

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21, 170 00 Praha 7
+420 606 411 115, info@kampomaturite.cz, www.kampomaturite.cz

Lékařské 
fakulty

Biologie

Fyzika

Právo

Politologie 
a mezinárodní  

vztahy

Policejní 
akademie

Žurnalistika 

Psychologie

Chemie

OSP, TSP, ZSV

Matematika

Připravíme tě na  

PŘIJÍMAČKY
A MATURITU!

Široká nabídka přípravných kurzů 
prezenčně Praha/Brno/Ostrava i online

Zdarma ke stažení časopis  
a e-booky

Největší nabídka učebnic
a testů k přijímačkám i maturitě

Nejpodrobnější adresáře VŠ, VOŠ  
www.adresarskol.cz

++

++

++

++

Jsme pro vás na X kampomaturite [	kampomaturitecz



U NÁS MŮŽETE 
STUDOVAT

www.prigo.cz

CHYTRÁ ŠKOLA
Studenti mají u nás iPad ZDARMA

• Předškolní a mimoškolní pedagogika
• Veterinářství
• Diplomovaná všeobecná sestra
• Diplomovaná dětská sestra
• Diplomovaný farmaceutický asistent
• Kybernetická bezpečnost
• Sociální práce
• Obecně právní činnost
• Ekonomika a management
• Manažerská ekonomie
• Hospodářská politika a správa
•  Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP)

Ing. Bc. DiS. MBA

•Učitelství pro 2. stupeň základní školy a střední školu
•Učitelství pro 1. stupeň základní školy
•Učitelství pro mateřskou školu
•Studium pedagogiky
•Speciální pedagog
•Studium pro ředitele škol a školských zařízení

http://www.prigo.cz

