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�ÚVOD

Studenti, výchovní poradci,
učitelé, rodiče!

Také v tomto školním roce jsme pro vás připravili tři čísla 
časopisu Kam po maturitě. V prvním čísle, které právě držíte 
v ruce, vám přinášíme zajímavý rozhovor s rektorem Masa-

rykovy univerzity v Brně nejen o přijímacích zkouškách a studiu 
na vysoké škole. Dále v tomto vydání najdete kompletní adresáře 
všech vysokých a vyšších škol. V podrobných prezentacích se vám 
představí 43 vysokých škol, 20 vyšších odborných škol a 6 jazyko-
vých škol.

Upozorníme vás také na nové učebnice a přípravné kurzy k při-
jímacím zkouškám a maturitě. Časopis jsme pro vás rozšířili na  
48 stran, abyste si mohli přečíst zajímavé rozhovory, např. o studiu 
jazyků v zahraničí, jak se připravit na přijímací zkoušky a o soutěži 
Miss maturita 2011 (přihlášky na www.MissMaturita.cz).

V druhém čísle (vyjde v lednu) najdete podrobné prezentace 
dalších vysokých a vyšších odborných škol. Speciálním bonusem 
bude aktualizovaný plakát A3 s mapou všech vysokých škol v Čes-
ké republice. Budete si moci udělat představu, které vysoké školy 
jsou ve vašem okolí, jak daleko od svého bydliště budete studovat  
a také zjistíte, kolik nových škol vzniklo. Připravujeme další zají-
mavé rozhovory. Zajímá-li vás nějaké konkrétní téma, o kterém 
byste rádi věděli více, napište si o něj, rádi ho pro vás připravíme.

Třetí číslo časopisu Kam po maturitě dorazí do vaší školy v dub-
nu, tedy těsně předtím, než opustíte střední školu nadobro. Proto 
se v tomto čísle zaměříme i na praxi, jak napsat životopis, kde hle-
dat práci a které vysoké školy ještě přijímají přihlášky.

Víme, že poslední rok vašeho středoškolského studia je jedním 
z nejtěžších. Musíte si zvolit obor studia, vybrat správnou školu, 
podat včas přihlášky, učit se k maturitě a hlavně se začít připra-
vovat na přijímací zkoušky. Přinášíme vám tipy, jak vše zvládnout  
k vaší spokojenosti. Věříme, že vám v rozhodování alespoň trochu 
pomůžeme. Budete-li mít nějaké konkrétní dotazy, neváhejte nás 
kontaktovat emailem, telefonicky, přes Skype, ICQ nebo nás osob-
ně navštivte. 

Je mnoho cest. 
Zvolte si tu svou!

Jiří Kadlec
šéfredaktor, poradce 

ve vzdělávání

PS: Všechny články v rozšířené a pravidelně aktualizované podobě 
najdete na www.casopis.kampomaturite.cz
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Pane profesore, Masarykova univerzita se stá-
vá dynamickou a moderní, mnoho studentů 
se v našich přípravných kurzech připravuje 
ke studiu právě u vás. Proč je podle vašeho 
názoru o vaši nabídku studia takový zájem?
Masarykova univerzita je uznávanou stře-
doevropskou výzkumnou univerzitou, jejíž 
absolventi mají výborné uplatnění na trhu 
práce.  Nabízí více než tisíc studijních oborů, 
velmi dobré podmínky pro studium, elek-
tronický informační systém, který umožňuje 
administrativu a část studijních povinností 
vyřídit z domova bez zbytečné byrokracie, 
velkou předností je moderní kampus pro pět 
tisíc studentů a tisíc pedagogů a dalších pra-
covníků, který otevřeme letos v září. Navíc 
působíme v příjemném městě, které má stra-
tegickou polohu. 

Masarykova univerzita využívá na větši-
ně fakult vlastní testy na přijímací zkoušky 
– TSP. Jak jste s nimi spokojení, osvědčují se 
a připravujete jejich další vývoj?
Prostřednictvím TSP prověřuje Masarykova 
univerzita uchazeče již od roku 2003, kdy byl 
test poprvé použit jako jednotná přijímací 
zkouška, a to že jsme s ním spokojeni, doka-
zuje skutečnost, že tyto testy v současnos-
ti využívá sedm z devíti fakult Masarykovy 
univerzity. Pomáhají nám rozpoznat kvalit-
ní uchazeče o studium, kteří přitom nejsou 
znevýhodněni různou úrovní středních škol. 
Testy jsou neustále zdokonalovány. Jsou 
zaměřeny na schopnosti uchazeče zvládnout 
studium na vysoké škole, a proto jde o testo-
vání verbálního, symbolického, analytického 
myšlení a úsudku, numerického a kritického 

velký rozhovor s rektorem  
masarykovy univerzity
Na www.KamPoMaturite.cz jsme pro vás připravili sérii rozho-
vorů s rektory předních českých univerzit a vysokých škol. Jako 
první zveřejňujeme rozhovor s rektorem profesorem Petrem 
Fialou z Masarykovy univerzity (MU) v Brně. MU patří dlouho-
době mezi veřejné vysoké školy, které se snaží aktivně oslovit své 
uchazeče o studium. Proto není divu, že o studium na MU má 
zájem nejvíce studentů (přes 60 000 podaných přihlášek).   

myšlení, prostorové představivosti a kultur-
ního přehledu.    

Proč Fakulta sociálních studií a Lékařská 
fakulta mají na rozdíl od ostatních fakult při-
jímací řízení na základě  SCIO testů?
V případě Lékařské fakulty jsou vlastními tes-
ty testovány znalosti z odborných předmětů 
fyzika, chemie, biologie, což vychází z náro-
ků na znalosti v těchto oborech při studiu 
medicíny. Fakulta sociálních studií skutečně 
dlouhodobě spolupracuje se společností Scio, 
přičemž tato spolupráce byla navázána ještě 
před vznikem našeho TSP. Podmínkou pro 
přijetí na Fakultu sociálních studií je proto 
úspěšné vykonání testu Obecných studijních 
předpokladů a testu Základů společenských 
věd v rámci Národních srovnávacích zkoušek 
pořádaných společností Scio.

Jsou náklady na vlastní testy TSP srovnatelné 
s náklady na testy SCIO?
Základní rozdíl je v tom, že v případě TSP 
nese veškeré náklady spojené s přípravou tes-
tů univerzita. Uchazeč o studium hradí pouze 
poplatek a služby spojené s organizací přijí-
macího řízení. V přijímacím řízení pro aka-
demický rok 2009/2010 činila tato částka 400 
korun. V případě Fakulty sociálních studií 
platili uchazeči za organizace zkoušek přímo 
fakultě 270 korun. Navíc ale musí hradit ješ-
tě samotné testy připravené společností Scio. 
Cenu stanovuje společnost Scio a letos se 
pohybovala kolem 400 korun. Pro uchazeče 
jsou proto cenově výhodnější TSP. S přípra-
vou na tyto testy navíc pomůže nový e-lear-
ningový kurz, díky němuž si zájemci o studi-
um mohou zcela zdarma projít na internetu 
všechny typy otázek. 
      
Jak se Masarykova univerzita vyrovnává 
s nástupem demograficky slabších ročníků a 
jakou strategii uplatníte do budoucna?
Na Masarykovu univerzitu se dlouhodobě 
hlásí nejvíce uchazečů ze všech vysokých 
škol, a to i přes dlouhodobý pokles popu-
lační křivky. V letošním roce podali zájem-
ci o bakalářské a nenavazující magisterské 
programy přes 60 tisíc přihlášek. Pozitivní 
je, že se k nám hlásí stále více uchazečů ze 
zahraniční, například ze sousedního Sloven-
ska. Díky rostoucímu zájmu zahraničních 
studentů má univerzita stále z čeho vybírat a 
nemusí se tolik obávat nástupu demograficky 
slabších ročníků.   
       
Plánujete otevření nových fakult nebo oborů?
Nové obory vznikají neustále. V posled-
ních letech jsou to zejména obory, které 
byly vytvořeny na základě spolupráce mezi 
fakultami a které zajistí uchazečům uplatně-
ní v  oblastech, kde je zapotřebí propojení 
znalostí z různých vědních disciplín. Využí-
váme tak i naši konkurenční výhodu velké 
univerzity, která je schopna nabídnout kva-
litní studium, na jehož realizaci se podílejí 
špičkoví odborníci z různých oblastí. Pří-
kladem takových studijních oborů je infor-
matika ve veřejné správě, právo a finance 

kam pO maturitě

TIP! připravíme vás na maturitu www.kampomaturite.cz/maturita/
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TIP! učebnice na přijímací zkoušky  
www.kampomaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/

nebo správní geologie. Vydali jsme se ces-
tou spíše větších fakult, které sdružují širší 
spektrum oborů, nyní je struktura univerzity 
vyvážená.  

Jak si představujete moderní univerzitu  
21. století pokud byste mohl využít neomezený 
rozpočet?
Jsem realista a vím, že neomezený rozpočet 
univerzity mít nebudou. Jde ale o to, abychom 
ve společnosti našli vhodný model financová-
ní široce přístupného vysokoškolského vzdě-
lávání, kde budou veřejné finanční prostředky 
doplňovány soukromými. Klíčovým úkolem 
moderní univerzity je spojit její současný 
masový charakter, který umožňuje přístup 
k vysokoškolskému vzdělání více než polovi-
ně populačního ročníku, s nezbytnou kvalitou 
výuky, s tím, aby zůstal zachován intenzivní 
kontakt mezi učiteli a studenty a aby univer-
zity nadále dokázaly rozpoznat mimořádné 
talenty a rozvinout jejich schopnosti. A to ne-
jsou úkoly jednoduché.

Jak hodnotíte soukromé vysoké školy?
Kvalita soukromých vysokých škol je velice 
různá. Jsem rád, že se objevují školy, které 
mají status univerzit, mají doktorské studi-
um, vlastní akademický program a pedago-
gický sbor. Jde o školy, jejichž kvalita začíná 

být srovnatelná s veřejnými vysokými ško-
lami a vytvářejí tak skutečnou konkuren-
ci. Neplatí to ale pro celý soukromý sektor. 
Soukromé vysoké školy je ale potřeba brát už 
jako standardní součást systému terciárního 
vzdělávání, vždyť na nich studuje skoro 15% 
všech studentů.

Kterou z veřejných vysokých škol považujte za 
největšího konkurenta?
Srovnáváme se spíše s nejlepšími středoev-
ropskými univerzitami, ale žádný konkrét-
ní vzor nemáme. V některých zahraničních 
studiích o vysokém školství jsme uváděni 
jako příklad kvalitní, dynamicky se rozvíjející  
vysokoškolské instituce ve střední a východní 
Evropě. Vývoj a tendence v terciárním vzdělá-
vání pečlivě sledujeme a snažíme se inspirovat 
úspěšnými evropskými i americkými univer-
zitami.

Existuje u nás srovnávací studie nebo materiál 
zabývající se úrovní vysokých škol?
Skutečně reprezentativní srovnání kvality 
vysokých škol v české republice k dispozici 
zatím nemáme. Naše univerzita věnuje otáz-
ce hodnocení kvality poskytovaného vzdělá-
vání mimořádnou pozornost. Pravidelně sle-
dujeme spokojenost a uplatnitelnost našich 
absolventů na trhu práce, stejně jako kvalitu 

studijních programů. U vybraných studijních 
obory jsme již úspěšně zavedli principy hod-
nocení kvality z hlediska výstupních kompe-
tencí, na němž se podílejí nejen  akademičtí 
pracovníci a studenti, ale také zaměstnava-
telé.Systémy hodnocení kvality jednotlivých 
činností budeme na univerzitě dále rozvíjet. 
      
Jakým směrem se podle vás bude ubírat další 
vývoj vysokého školství? 
České vysoké školství čekají nezbytné 
důkladné reformy, má-li být skutečně kon-
kurenceschopné v mezinárodním srovnání 
a má-li dobře plnit funkce, které společnost 
očekává. Určitě se nevyhneme kupříkladu 
tomu, co nazýváme diferenciací vysokých 
škol, tedy jejich rozdělení podle různých cílů 
a funkcí na výzkumné univerzity, spíše učící 
vysoké školy, profesně orientované vysoko-
školské instituce apod. Vysoké školy dnes 
dokáží plnit různé funkce, jsou výzkumný-
mi, vzdělávacími institucemi a často jsou i 
centrem inovací v daném regionu. Důležité 
ale je, aby zůstala zachována jejich klíčo-
vá úloha, kterou je prohlubovat poznání, 
šířit vzdělanost a kulturu a obecně přispívat 
k rozvoji společnosti. 

Pane profesore, děkujeme Vám za odpovědi  
a přejeme hodně úspěchů ve Vaší práci.

Jak si vybrat vysokou školu?
Denně nám volají studenti a rodiče se stejnou otázkou „Doporučíte nám nějakou vhodnou vyso-
kou školu?“. Jelikož většinu z vás čeká výběr vysoké školy, připravili jsme pro vás návod jak si 
správně vybrat. Vezměte si kus papíru a tužku, sedněte si a v klidu si odpovězte na tyto otázky:

■  proč chcete jít na vysokou školu?

■ Jaké předměty VáS baVí Ve škole a Jaké JSou Vaše záJmy?

■  jaké povolÁní byste chtĚli po vysoké škole vykonÁvat? jaký je ZÁjem na trhu prÁce o toto povolÁní a kolik 
budete vydĚlÁvÁt?

■  Jaké JSou požadaVky Na přiJetí? Jaké máte šaNce Na přiJetí? (tabulku úSpěšNoSti přiJetí JedNotliVých fakult 
NaJdete Na www.kampomaturite.cz/rady-clanky-poradenstvi-o-vs)

■  chcete studovat v bakalÁřském, či magisterském programu? (vysokoškolské vZdĚlÁní ZískÁvÁte již 
titulem bc., ale spousta ZamĚstnavatelů požaduje ukončené magistrské studium)

■  kolik a kam podáte přihlášek Na Studium. Vybrali JSte Si koNkrétNí obor, podeJte Si přihlášku Na VšechNy Vš, 
kde Se VyučuJe. poJiStěte Si SVé přiJetí.

■  na veřejnou nebo soukromou vysokou školu – veřejné vysoké školy jsou Zatím Zdarma a mají vĚtší 
výbĚr oborů, na vĚtšinu soukromých vysokých škol je snadné být přijat, ale vždy platíte nemalé školné. 
podívejte se na preZentace vš www.vysokeskoly.com. 

■  Jak kValitNí Je VySoká škola a obor, Na který Se chyStáte? podíVeJte Se Na iNterNetoVé StráNky škol, NaVštiVte 
dNy oteVřeNých dVeří, podíVeJte Se Na diSkuzNí fóra Na JedNotliVých fakultách, zepteJte Se zNámých, kteří Na 
daNou školu chodí, VygoogluJte Si refereNce Na daNou školu.

■  jak moc se budete muset připravovat na přijímací Zkoušky? přijímací říZení se liší obor od oboru, ale i na 
jednotlivých školÁch v rÁmci jednoho oboru. podrobné nÁvody a doporučení vhodné přípravy najdete 

na www.kampomaturite.cz.
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TIP! největší výběr přípravných kurzů  
www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/

Řada studentů, kteří chtějí zvýšit své naděje 
na přijetí k vysokoškolskému studiu, obětuje 
nemálo peněz a volného času o večerech nebo 
víkendech na přípravných kurzech.
V posledních letech se maturanti hodně změ-
nili. „Dřív jim stačilo dostat se na jakoukoliv 
vysokou školu, která alespoň přibližně odpoví-
dá jejich zaměření. Dnes jdou za cílem dostat se 
jen na konkrétní fakultu, kterou si buď vysnili 
nebo na kterou je směrují jejich rodiče“, říká 
Jiří Kadlec, ředitel vzdělávací agentury Amos. 
Právě tito studenti jsou jejich nejčastějšími 
zákazníky. Studenti dobře vědí, že je na střed-
ní škole nepřipravují na přijímací zkoušky, 
ale na maturitu. U mnoha oborů si musí sami 
shánět nejrůznější informace, vybrat vhodnou 
studijní literaturu, vyzkoušet si přijímací tes-
ty z minulých let, soustavně projevovat zájem 
o zvolený obor, sestavit si seznam přečtené 
literatury a napsat vlastní životopis. Všechny 
tyto aspekty přípravy si mohou vyzkoušet na 
přípravných kurzech, kde jim pomohou lekto-
ři se zkušenostmi z přijímacích testů.

NaBíDKa Je oPraVDU široKá
Kurzů, které mají připravit na přijímací zkouš-
ky, existuje dnes již tolik, že není problém si 
nějaký najít. Jejich pořádáním se zabývají 
jak komerční vzdělávací agentury, tak přímo 
vysoké školy. Jde tedy o to, zvolit si kurz, který 
bude vyhovovat místem a termínem konání, 
počtem hodin, náplní a cenou. Nejvíc kurzů 
se samozřejmě koná v Praze a Brně, některé 

můžete navštěvovat i v dalších univerzitních 
městech.
Existují kurzy, které trvají jen jedno či dvě 
odpoledne, kdy se uchazeči naučí základ-
ní postupy při přijímacích testech. Dalším 
typem jsou intenzivní krátkodobé kurzy, které 
začínají těsně - týden nebo čtrnáct dní - před 
přijímacím řízením, zato je během „horkého 
týdne“ navštěvujete denně. Pak existují kur-
zy jedno nebo dvousemestrální. Ty se konají 
většinou jednou až dvakrát měsíčně polovinu 
nebo celý školní rok. Některé ve všední dny 
večer, pro dojíždějící studenty o víkendu.
„Stěžejní jsou kurzy na právnické fakulty 
a obor psychologie. Jinak nabízíme kurzy na 
ekonomické, lékařské, filozofické (politologie, 
psychologie, sociologie, žurnalistika) a tech-
nické fakulty,“ informuje Jiří Kadlec. „Každo-
ročně projde našimi kurzy přes 3000 studentů.“ 
V poslední době se rapidně zvýšil zájem o pří-
pravné kurzy na speciální přijímací testy, které 
některé fakulty používají jednotně k výběru 
vhodných uchazečů. Agentury připravují stu-
denty na Testy studijních předpokladů Masa-

k přijímacím zkouškám  
vás připraví kurz
Dostat se na vysněnou vysokou školu není jen záležitostí zájmu o zvolený obor a dobrých zna-
lostí ze střední školy. U přijímacích zkoušek se totiž velmi často testují věci, které ve středoškol-
ských učebnicích nenajdete. Přípravu na přijímací zkoušky vám ulehčí vhodné publikace nebo 
specializované přípravné kurzy.

rykovy univerzity a Testy obecných studijních 
předpokladů Národních srovnávacích zkou-
šek. Po absolvování těchto kurzů dosahují stu-
denti průměrně 40% zlepšení, proto lze říci, že 
testy nezkouší z předpokladů ke studiu, ale ze 
schopnosti se připravit na tyto testy.

Proč choDit  
Na PříPraVNé KUrzy
Smyslem přípravných kurzů je studenty při-
pravit na přijímací zkoušky, proto se vždycky 
seznamte s osnovou kurzu. Kurzy jsou pro stu-
denty i jinak přínosné. Umožňují studentům 
soustavnou a pravidelnou přípravu v průběhu 
školního roku v kolektivu studentů, kteří mají 
stejné zájmy. Odborní lektoři mají pro studen-
ty všechny informace o přijímacím řízení, tes-
ty z minulých let a hlavně mohou studentům 
jimi zvolený obor ukázat. Někdy má pro stu-
denta větší význam zjistit na přípravném kur-
zu, že vlastně nechce být právníkem jako jeho 
rodiče, než aby tuto informaci zjistil až během 
pětiletého studia na právnické fakultě. „Až 
deset procent studentů přechází na přípravný 
kurz s jiným zaměřením.“ dodává Jiří Kadlec. 

JaKá Je úsPěšNost  
PříPraVNých KUrzů?
„Některé agentury uvádějí 95%-100% úspěš-
nost svých kurzů, což je samozřejmě nesmysl 
a nezodpovědné. Naše agentura Amos říká, že 
jsou naši studenti 3-4x úspěšnější než průměr-
ná úspěšnost oboru. Vysvětlím to na příkladu 
oboru psychologie, kde je průměrně přijatý 
každý 28 uchazeč. Z našich kurzů (třída má 25 
studentů) se průměrně dostane 5-7 studentů na 
obor psychologie. Takže každý 4-5 absolvent 
kurzu je úspěšný.“ vysvětluje ředitel Amosu. 
Většina studentů upřednostňuje přípravu pod 
vedením a ve skupině stejně motivovaných spo-
lužáků, někteří se dokáží připravit sami doma. 
Na rozdíl od předešlých studentů mohou využít 
přes 400 učebnic, které vyšly speciálně pro pří-
pravu na přijímací zkoušky. 

www.kampomaturite.cz – články, poradenství, učebnice, kurzy, testy

www.amos-skola.cz – vzdělávácí agentura AMOS

www.vysokeskoly.com – kompletní adresář vysokých škol

www.vyssiodborneskoly.com – adresář vyšších odborných škol

kde hledat informace:

KPM09_redakce.indd   7 26.8.2010   14:46:32



kam pO maturitě�

prÁvnické Fakulty 

Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: studijní a všeobecné předpoklady, NSZ všeobecný přehled, obecné 
studijní předpoklady (stěžejní předměty), základy práva a právní terminologie. K dispozici budou varianty z přijímacích 
zkoušek právnických fakult (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc) z minulých let, které se budou neustále procvičovat, probírat 
a zkoušet.

psychologie 

Přijímací zkoušky se skládají z písemné a ústní části. Součástí písemné části je test znalostí z psychologie. Náš kurz by měl 
zvýšit vaši šanci na úspěch hlavně v této části přijímacích zkoušek. Výuka bude probíhat převážně formou přednášek a testů.

studium společenských vĚd 

Společně s lektorem proberete hlavní společenskovědní disciplíny, pomůžeme vám s orientací v odborné literatuře. Roze-
berete a vyzkoušíte si nanečisto „Rozhovor o motivaci a zájmech o studium“ a „Rozhovor o přečtené odborné i populárně-
vědecké literatuře“.

ekonomické Fakulty 

Přednášky jsou sestaveny podle pozměněné koncepce přijímacího řízení VŠE a ČZU. Studenti mají možnost konzultovat 
s lektory témata i problémy z vlastní přípravy či absolvovaných přijímacích testů. Velký důraz bude kladen na úspěšné zvlád-
nutí přijímacích testů “nanečisto” a konzultace s vyučujícím.

medicína + Farmacie 

Cílem kurzu je příprava studentů v průběhu dvou semestrů studia přírodních věd - chemie, biologie a fyziky - na přijímací 
zkoušky na lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty se zaměřením na biologii, chemii nebo geologii a pedagogické fakulty. 

politologie a meZinÁrodní vZtahy

Přípravný kurz zahrnuje komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Výuka probíhá na základě výkladu daných tématických 
okruhů a rozboru základních děl politické filosofie a politické teorie.

žurnalistika

Na kurzu se postupně seznámíte s následujícími tématy: český jazyk, česká a světová politická a mediální scéna, český 
a světový politický přehled, sledování médií a vybrané kapitoly z literatury,vybrané předměty žurnalistiky, praktická 
žurnalistika.

policejní akademie

Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací zkoušky na Policejní akademii ČR se zaměřením 
na hlubší orientaci a nalezení souvislostí v ekonomických vědách, osvojení základních pojmů a dat politických událostí. 

angličtina

Náš jednoletý kurz je určen pro všechny uchazeče o studium na vysokých školách na všech fakultách, kde je součástí 
přijímacího řízení angličtina,  pro maturanty, kteří se chtějí stoprocentně připravit na maturitní  zkoušku.

osp – tsp (scio testy, muni testy)

Kurzy testů studijních (všeobecných) předpokladů a Scio testů zvyšují úspěšnost studentů u přijímacích testů, národně 
srovnávacích zkoušek až o 40%. Lektor vysvětlí teorii a na příkladech ukáže typové řešení. Vyzkoušíte si všechny testy 
nanečisto. Kurzy probíhají po celý školní rok.

pŘÍpraVNÉ kurZY Na pŘiJÍmaCÍ 
ZkOuŠkY Na VYsOkÉ ŠkOLY
Každý rok stoupá počet maturantů, kteří se nepřipravují na přijímací zkoušky pouze z učebnic, ale vzdělávají se v kurzech na přijímací 
zkoušky pod odborným dohledem lektorů. Absolventi kurzů mají třikrát větší úspěšnost u přijímacích zkoušek než je průměr v daném 
oboru. Přípravné kurzy nabízíme v Praze, Brně a Ostravě. Kurzy probíhají 1x za 14 dní v sobotu nebo každý týden ve středu od října 2010 
do května 2011. Systematická příprava, přesné zacílení výuky na skutečný obsah přijímacích testů, přátelští lektoři, vyučování se studenty, 
kteří se hlásí na stejný obor, vyučování v malých skupinách, podrobné osnovy kurzů, tato kritéria splňují naše přípravné kurzy.

poSledNí VolNá míSta !  rozhodNěte VčaS o SVé přípraVě Na Studium

TIP!  www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/ – přijímací testy minulých let od desítky vysokých 
škol, fakultu a oborů; www.kampomaturite.cz /ucebnice-testy-a-knihy-k-priprave/ – učebnice k maturitě a přijímacím 
zkouškám na všechy obory; www.kampomaturite.cz/rady-clanky-poradenstvi-o-vs/ – článek o úspěšnosti u přijímaček 
dle oborů; www.amos-skola.cz – vzdělávací agentura Amos, přípravné kurzy

přehled všech kurzů najdete na www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/  
nebo na t: 233 382 685, m: 606 411 115. 
můžete nás i osobně navštívit, poradíme vám s výběrem školy. 
najdete nás od po do pá 8:30-17:30 amos, dukelských hrdinů 21, praha 7.
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JaK se Dostat  
Na PráVNicKé FaKUlty 

Právní obory se vyučují na 1� vysokých 
školách – vedle klasického práva se vyu-
čují i obory správní a veřejnosprávní, další 
obory jsou zaměřené na komerční právo 
– vyučují se na veřejných i soukromých 
školách. Soukromé vysoké školy nabízejí 
pouze bakalářské právní obory, které veřejné 
vysoké školy zatím moc neuznávají.

přijímací zkoušky:
Letos se přijímací testy na jednotlivé právnic-
ké fakulty (PF) sjednotily do tzv. Scio testů 
(Národní srovnávací zkouška z OSP a ZSV) 
a pouze PF Masarykovy univerzity má svůj 
vlastní test studijních předpokladů. 

Úspěšnost přijetí: 
Ročně se hlásí přes devět tisíc uchazečů, při-
jato je ale pouze kolem tisíc pět set uchazečů, 
cca. 20% úspěšnost.

průběh a délka studia: 
Magisterský obor právo – se zabývá celou 
oblastí práva – právo veřejné - správní, 
ústavní, trestní, církevní, i právo soukromé 
– občanské, obchodní. Studium není jedno-
duché, během pěti let získáte mnoho znalos-
tí, ale praxe je musí prohloubit. Tříleté baka-
lářské studium z právní oblasti - komerční 
právo se dotýká všech obchodních firem 
a podniků. 

a jak to vypadá po studiu v praxi: 
Po absolvování získáte titul magistr a bude-
te pracovat v právním oddělení nějak firmy 
nebo jako čekatel. Po studiu práva čeká stu-
denty ještě tři roky praxe jako advokátní, 
notářský, exekutorský koncipient nebo justič-
ní (budoucí soudci) či právní (budoucí státní 
zástupci) čekatel. Po tříleté praxi musí složit 
zkoušku, aby mohli vykonávat své povolání 
v daném oboru po zapsání do příslušné pro-
fesní komory. Po magisterském studiu můžete 
složit rigorózní zkoušku a získat titul JUDr.
Po dokončení bakalářského studia (Bc.) 
z právní oblasti – komerční právo – najdete 
uplatnění v právní administrativě – sepiso-
vání smluv, vedení právních věcí podniku, 
k tvorbě vnitřních předpisů nebo k zajištění 
záležitostí u obchodního rejstříku. Studium 

veřejné správy – uplatnění najdete na úřadech 
práce, v obecním zastupitelství, na živnosten-
ských úřadech.

doporučené přípravné kurzy:
Nulté ročníky, semestrální, týdenní a jedno-
denní přípravné kurzy na právnické fakulty 
vás připraví na všechny právnické fakulty 
v Praze, Brně, olomouci a Plzni. Studenti 
se postupně seznámí, naučí a procvičí násle-
dující témata:  testy na Národní srovnávací 
zkoušky – část obecných studijních před-
pokladů (OSP) a Všeobecného přehledu tzv. 
Základy společenských věd,  testy studijních 
předpokladů (TSP) a základy práva a právní 
terminologie. Vyzkoušíte si varianty z přijí-
macích zkoušek právnických fakult z minu-
lých let, které se budou neustále procvičovat, 
probírat a zkoušet. Osnova je vždy aktuálně 
přizpůsobovaná změnám v přijímacích říze-
ních jednotlivých fakult. Veškeré úsilí lek-
torů směřujeme na důkladnou přípravu na 
přijímací zkoušky a studium na právnických 
fakultách. Nevyučujeme předměty, které se 
u přijímacích zkoušek nevyskytují! Více na 
www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-
a-nulte-rocniky 

doporučené učebnice:
Studenti si mohou vybrat z celé řady učebnic 
Testů studijních předpokladů (nakladatelsví 
Amos, Fragment), Obecných studijních před-
pokladů (Scio) a souhrnných učebnic základů 
společenských věd. Doma se nejvíce procvi-
číte na přijímacích testech z minulých let, 
které najdete v publikacích Scio OSP a ZSV, 
na internetu (např. TSP MUNI za posled-
ních 6 let www.muni.cz/admission/tsp/). 
Kompletní nabidku učebnic najdete na www.
kampomaturite.cz/ucebnice-testy-a-knihy-k-
priprave . 
 
PřehleD VysoKých šKol,  
KDe se VyUčUJe KlasicKé PráVo: 

právnická fakulta univerzity kar-
lovy v praze – www.prf.cuni.cz   

Přijímací řízení se na PF UK v Praze často 
měnilo. letos je přijímací řízení nahrazeno 
Národní srovnávací zkouškou (Nsz) o dvou 
modulech – obecné studijní předpoklady 
(osP) a základy společenských věd (zsV), 

které pořádá firma scio. Studenti mají výho-
du, že mohou přijímací testy dělat v šesti ter-
mínech, v různých městech a výsledky z NSZ 
uznávájí i některé jiné fakulty a obory. Nevý-
hodou jsou administrativní náklady za každý 
pokus OSP (394,-Kč) a ZSV (394,-Kč). Poku-
sy můžete opakovat a započítává se nejlepší 
dosažený výsledek. Na výběr máte 6 termínů 
od prosince do května.
teoreticky tedy můžete zaplatit za přijíma-
cí řízení kolem šesti tisíc, což je nejdražší 
přijímací řízení v české republice. Výhodou 
přijímacího řízení formou NSZ je možnost 
absolvování zkoušky v několika městech v ČR 
(Brno, Břeclav, České Budějovice, Domažli-
ce, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, 
Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Nový 
Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, 
Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, 
Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, 
Ústí nad Labem, Zlín) a několika městech 
v SR (Bratislava, Košice, Žilina – pozor zkouš-
ky v českém jazyce.) 
znalosti, které potřebujete mít k úspěšné-
mu přijetí: obecné studijní předpoklady - 
test obsahuje 105 úloh, na jejichž řešení mají 
účastníci zkoušky celkem 105 minut. Úlohy 
jsou rozděleny do tří oddílů: verbální, analy-
tické a kvantitativní myšlení. Na řešení úloh 
v každém z oddílů má účastník 35 minut čis-
tého času. Časy vyhrazené pro řešení jednotli-
vých oddílů nejsou převoditelné.

základy společenských věd - test obsahuje 
60 úloh rozdělených do tří částí: společnost 
a jedinec (z oborů psychologie, sociologie 
a filozofie), stát a právo (z oborů práva a poli-
tologie), hospodářství a svět (z oborů ekono-
mie, evropské integrace a moderních dějin -
po roce 1848). Obsah zkoušky ze ZSV vychází 
z náplně stejnojmenného předmětu v rozsahu 
středoškolského učiva na gymnáziu. 

Úspěšnost přijetí: 
Výsledky z testů NSZ budou pro účely přijí-
macího řízení Právnickou fakultou UK pře-
počteny na základě usnesení Akademického 
senátu těmito přepočítávacími koeficienty: 
Základy společenských věd koeficientem 0,75 
a Obecné studijní předpoklady koeficien-
tem 1,25. Účast na Národních srovnávacích 
zkouškách organizovaných společností SCIO 
je pro uchazeče ke studiu na Právnické fakultě 

podrobné nÁvody 
jak se dostat na konkrétní fakulty
Do časopisu zařazujeme ukázkový návod Jak se dostat na právnickou fakultu. Pokud máte zájem 
o podobné návody na ostatní fakulty (ekonomické, lékařské, technické, přírodovědné, filozofic-
ké, humanitní, Policejní akademie), podívejte se na naše stránky www.kampomaturite.cz/jak-se-
dostat-na-vysokou-skolu/, kde najdete všechny návody a jiné užitečné informace o přijímacích 
zkouškách. články Vám rádi pošleme i emailem, napište si na casopis@kampomaturite.cz.

i letos si studenti volí nejhezčí maturantku roku 2010!TIP!
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UK v akademickém roce 2011/2012 povinná.  
Do studia budou přijati uchazeči, kteří se 
podle počtu získaných bodů umístí na 1. až 
��0. místě.
Body navíc získávají uchazeči s maturitou 
s vyznamenáním (10 bodů) a za státní a mezi-
národně uznávané zkoušky z jazyka (10 bodů 
a maximálně za dvě zkoušky).

PráVNicKá FaKUlta  
MasaryKoVy UNiVerzity  
V BrNě - www.muni.cz/law 

přijímací zkoušky: 
Povinnou součástí přijímacího řízení na Práv-
nickou fakultu MU je test studijních předpo-
kladů. Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či 
fakult) MU, absolvuje v daném roce test pou-
ze jednou, výsledky budou započteny ke všem 
přihláškám, pro které je TSP relevantní.

popis tsp (forma a obsah zkoušky): 
Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá 
schopnosti uchazeče úspěšně studovat na 
Masarykově univerzitě. Skládá se z 70 otá-
zek členěných do 7 subtestů po 10 otázkách, 
z pěti nabízených možností je vždy právě jed-
na správná. Za správnou odpověď se přičítá 
jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečí-
tá 0,2� bodu; položka bez odpovědi znamená 
nula bodů. Jedná se o testování verbálního 
myšlení, symbolického myšlení, numerické-
ho myšlení, kritického myšlení, analytického 
myšlení a úsudků, prostorové představivosti 
a kulturního přehledu. Délka trvání TSP je 90 
minut. 

Způsob vyhodnocení tsp: 
K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní 
formulář, ten bude počítačově snímán a zpra-
cováván anonymně elektronicky. Určujícím 
kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil 
vypočtený na základě počtu správných odpo-
vědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč 
psal. Každý uchazeč tak může získat maxi-
málně 100. a minimálně 1. percentil. Percen-
til vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo 
nižší nebo stejný výkon. 
Přihláška na MU stojí �00,-Kč a lze ji podat 
jen elektronickou formou na tomto odkazu 
http://is.muni.cz/prihlaska/. 

termíny pro přijímací testy tsp v brně: 
začátek. května 2011.

PráVNicKá FaKUlta  
záPaDočesKé UNiVerzity 
V PlzNi - www.fpr.zcu.cz 

Fakulta právnická ZČU je nejmladší právnic-
kou fakultou ze čtyř, které v České republice 
existují. Vznikla v roce 1993 a ačkoliv měla 
dříve neprůhledné přijímací řízení a aféry 
s rychlostudenty, pod novým vedením se 
etabluje mezi institucemi poskytující práv-
nické vzdělání. Pro akademický rok 2010/11 
bude realizovat přijímací řízení ve dvou stu-
dijních programech – Právo a právní věda 
(obor Právo) a Právní specializace (obor 
Veřejná správa).

přijímací zkoušky: 
Národní srovnávací zkoušky OSP, ZSV od 
Scio viz informace o NSZ u PF UK
Přihlášky poštou i elektronicky. Více infor-
mací na http://zcu.juristic.cz/plzen/zasady_
prijimaciho_rizeni.pdf 

PráVNicKá FaKUlta  
PalacKého UNiVerzity  
V oloMoUci - www.upol.cz 

V současnosti má Právnická fakulta akredi-
továny tři studijní programy. Pětiletý magis-
terský studijní program Právo a právní věda, 
studijní obor Právo, poskytuje odborné 
vysokoškolské vzdělání, nezbytné pro výkon 
všech právnických profesí. Zájemcům o užší 
profilaci je určen tříletý bakalářský studijní 
program Právní specializace, obor Právo ve 
veřejné správě. Absolventům bakalářských 
studií fakulta nabízí navazující magisterské 
vzdělání ve studijním oboru Evropská studia 
se zaměřením na evropské právo.
 

přijímací zkoušky: 
Národní srovnávací zkoušky OSP, ZSV od 
Scio viz informace o NSZ u PF UK
Přihlášky se podávají poštou nebo elek-
tronickou přihláškou https://newportal.
upol.cz/wps/portal/prihlaska do 28. února 
a poplatky za přijímací řízení jsou na baka-
lářské obory 500,-Kč a pro magisterský obor 
Právo 300,-Kč. Termíny přijímacího řízení 
najdete na http://www.upol.cz/fakulty/pf/
prijimaci-rizeni/. 

 
PřehleD soUKroMých 
VysoKých šKol, KDe se 
VyUčUJí PráVNí oBory:

soukromé vysoké školy s bakalářským 
právním oborem: 
•  Anglo-americká vysoká škola  

www.aauni.edu 

•  Akademie Sting www.sting.cz 

•  Brno International Business 
School www.bibs.cz 

•  CEVRO Institut vysoká škola 
www.cevroinstitut.cz 

•  Mezinárodní institut podnikatelství 
a práva www.mipp.cz 

•  Vysoká škola finanční 
a správní www.vsfs.cz 

•  Vysoká škola Jana Amose 
Komenského www.vsjak.cz 

•  Vysoká škola Karlovy Vary www.vskv.cz  

•  Vysoká škola manažerské informatiky 
a ekonomiky www.vsmie.cz 

•  Vysoká škola veřejné správy 
a mezinárodních vztahů www.vsvsmv.cz 

•  Vysoká škola aplikovaného 
práva www.vsap.cz  

•  Vysoká škola evropských 
a regionálních studií www.vsers.cz 

Zdroj: www.VysokeSkoly.com,  
www.KamPoMaturite.cz, www.Amos-skola.cz  

i letos si studenti volí nejhezčí maturantku roku 2010!TIP!
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N a internetovém vzdělávacím portálu www.KamPoMaturite.cz vám nabízíme největší a nejucelenější nabídku učebnic, testů a cvičebnic 
pro přípravu na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy v celé České republice. Více než 400 publikací jsme pro vás přehledně 
roztřídili podle fakult, oborů a předmětů. Garanti našich vzdělávacích kurzů pro vás navíc každou knihu zhodnotili po odborné stránce. 

Najdete zde učebnice pro přípravu k přijímací zkoušce na vysoké školy, slovníky, učebnice a cvičebnice konverzací pro výuku cizích jazyků, 
odborné knihy pro vzdělávání ve specializovaných oborech či pro rekvalifikační studium.
Knihy si můžete objednat na dobírku, platbou převodem, nebo je můžete vyzvednout osobně u nás v knihkupectví AMOS, Dukelských hrdinů 21, 
Praha 7, kde vám zároveň pomohou s výběrem naši vzdělávací poradci a doporučí nejvhodnější literaturu pro vaše studium. Nově jsme rozšířili 
nabídku  jazykových  učebnic,  programů  a slovníků.  Učebnice  nabízíme  pro  studenty  se 
slevou 10% až 40% a při hromadné objednávce třídy (nad 10 titulů) – poštovné zdarma! 
Ušetřete společnou objednávkou se spolužáky!

maturita

Fragment připravil speciální edici Maturita, 
která nabízí stručně, ale kvalitně zpracovaná maturitní témata.
Lze využít jako osnovu k učení o svaťáku. 

Ceny již od 88 Kč 

maturitní otázky

Nová edice Maturitní otázky od Fragmentu, 
která obsahuje všechny středoškolské předměty 
a kniha nabízí souhrn učiva, rady k maturitě a testové úlohy. 

Zvýhodněné ceny již od 169 Kč

přijímací  zkoušky

Nabízíme kompletní edici Přijímací  zkoušky od Fragmentu: 
Testy - Andragogika, Angličtina VŠ, Matematika, Právo a logika, 
Politologie, Psychologie, Testy studijních předpokladů, 
Všeobecný přehled...

Zvýhodněné ceny již od 189 Kč 

sociologie – jak se dostat na vysokou
Autor: Mgr. Lenka Hlavicová
Rozsah: brožovaná, 113 stran B4, 2. aktualizované vydání
Cvičebnice sociologie pro přípravu na studium sociologie nebo společensko-
vědních oborů. Úvod do sociologie v testových otázkách, dějiny sociologie, 
díla a jejich autoři, ukázky přijímacích testů. 
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

testy na národní srovnávací zkoušky nsZ
Autor: Scio
Různé publikace, které obsahují sady testů NSZ z Obecných studijních 
předpokladů a Základů společenských věd, které byly použity u přijímacích 
zkoušek.

Cena: od 96 Kč sleva pro naše studenty 10%

psychologie – jak se dostat na vysokou
Autor: PhDr. Filip Smolík
Rozsah: brožovaná, 120 stran B4, 4. aktualizované vydání
Testy k přípravě na přijímací zkoušky na obory psychologie, dějiny psycholo-
gie, metodologie, biologie, adresář vysokých škol, obor psychologie.

Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

biologie –jak se dostat na vysokou
Autor: RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.
Rozsah: brožovaná, 138 stran B4, 3. aktualizované vydání
Souhrn středoškolské biologie v testech. Důraz je kladen na látku vyskytující 
se u přijímacích zkoušek na medicínu. Obsahuje ukázky přijímacích testů, 
adresář lékařských a přírodovědných fakult a oborů psychologie. 
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Základy společenských věd balíček 4 dílů
Rozsah: 800 stran, 4 díly
Nejlepší a nejpodrobnější učebnice základů společenských věd (ZSV) pro 
studenty jako příprava na humanitní studia – filozofická a pedagogické 
fakulty a maturitu ZSV. Pro všechny čtenáře našeho časopisu se slevou 40%!

Akční cena: 348 Kč (běžná cena 600 Kč) 40% SLEVA

politologie – jak se dostat na vysokou
Autor: PhDr. Jan Kubáček, hlavní lektor přípravných kurzů politologie 
vzdělávací agentury AMOS
Rozsah: brožovaná, 152 stran B4, 3. aktualizované vydání
Ukázky přijímacích testů ze 6 fakult, podrobná strategie přípravy na přijímací 
zkoušky, slovníček pojmů a termínů z politických věd, adresář vysokých škol, 
obor politologie.
Cena: 219 Kč (běžná cena 250 Kč)

Zavedená řada Odmaturuj, 
všechny předměty přehledně 
a barevně. 

Cena: od 89 Kč 

Tradiční řada knih s přehledem 
středoškolského učiva. 
Angličtina a němčina s audio CD. 

Cena: od 116 Kč 

kNihy k přípraVě Na maturitu a přiJímací zkoušky

www.kampomaturite.cz 
– nejlepší výběr, nejlepší ceny

i letos si studenti volí nejhezčí maturantku roku 2010!TIP!
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adresář vysokých škol a fakult v české republice 2010/2011
adresář vychází z internetového adresáře www.VysokeSkoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. 
Podrobné prezentace jednotlivých škol naleznete na www.Vysokeskoly.com, kde si můžete porovnat jednotlivé školy dle zaměření 
a oborů!  Platnost k 20. srpnu 2010.

Název - řazeno abecedně Město Telefon Internet

Akademie múzických umění v Praze Praha 1 257 534 205 www.amu.cz

Hudební fakulta Praha 1 257 530 697 www.hamu.cz

Divadelní fakulta Praha 1 221 111 066 www.damu.cz

Filmová a televizní fakulta Praha 1 221 197 274 www.famu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze Praha 7 220 408 214 www.avu.cz

České vysoké učení technické  v Praze Praha 6 224 351 111 www.cvut.cz

Fakulta stavební Praha 6 224 354 491 www.fsv.cvut.cz

Fakulta strojní Praha 6 224 352 424 www.fs.cvut.cz

Fakulta elektrotechnická Praha 6 224 353 903 www.fel.cvut.cz

Fakulta dopravní Praha 1 224 359 542 www.fd.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno 312608277 www.fbmi.cvut.cz

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.cz

Fakulta architektury Praha 6 224 353 728 www.fa.cvut.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze Praha 6 Suchdol 224 381 111 www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta Praha 6 224 382 360 www.pef.czu.cz

Fakulta agrobiologie, potravin.  
a přírod. zdrojů     viz str. 19

praha 6 224 384 585 www.af.czu.cz

technická fakulta     viz str. 19 praha 6 224 384 216 www.tf.czu.cz

Fakulta životního prostředí     viz str. 20 praha 6 224384351 www.fzp.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská Praha 6 224 383 743 www.lf.czu.cz

institut tropů a subtropů     viz str. 20 praha 6 224 382 164 www.itsz.czu.cz

Jihočeská univerzita  v Českých Budějovicích České Budějovice 389 032 021 www.jcu.cz

Zdravotně sociální fakulta České Budějovice 387 427 901 www.zsf.jcu.cz

Zemědělská fakulta České Budějovice 389 032 520 www.zf.jcu.cz

Teologická fakulta České Budějovice 389 033 504 www.tf.jcu.cz

Ekonomická fakulta    České Budějovice 387 771 111 www.ef.jcu.cz

Přírodovědecká fakulta České Budějovice 387 772 262 www.prf.jcu.cz

Filozofická fakulta České Budějovice 387774801 www.ff.jcu.cz

Pedagogická fakulta České Budějovice 38 7773 040 www.pf.jcu.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Brno 542 591 110 www.jamu.cz

Hudební fakulta Brno 542 321 307 www.hf.jamu.cz

Divadelní fakulta Brno 542 321 307 www.difa.jamu.cz

Karlova univerzita v Praze Praha 1 224 491 111 www.cuni.cz

1. lékařská fakulta Praha 2 224 961 111 www.lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta Praha 5 224 431 111 www.lf2.cuni.cz

3. lékařská fakulta Praha 10 267 102 111 www.lf3.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta Praha 1 221 988 215 www.etf.cuni.cz

Fakulta humanitních studií Praha 5 251080326 www.fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních věd Praha 1 222 112 230 www.fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu Praha 6 220 172 321 www.ftvs.cuni.cz

Farmaceutická fakulta Hradec Králové Hradec Králové 495 067 111 www.faf.cuni.cz

Filozofická fakulta Praha 1 221 619 325 www.ff.cuni.cz

Husitská teologická fakulta Praha 4 241 733 131 www.htf.cuni.cz

Katolická teologická fakulta Praha 6 220 181 402 www.ktf.cuni.cz

Lékařská fakulta Hradec Králové Hradec Králové 495 816 220 www.lfhk.cuni.cz

Lékařská fakulta Plzeň Plzeň 377 593 432 www.lfp.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta Praha 2 221 911 254 www.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta Praha 1 221 900 263 www.pedf.cuni.cz

Právnická fakulta Praha 1 221 005 202 www.prf.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta Praha 2 224 913 141 www.natur.cuni.cz

Masarykova univerzita v Brně Brno 549 494 828 www.muni.cz

Lékařská fakulta Brno 549 494 710 www.med.muni.cz

Filozofická fakulta Brno 549 494 819 www.phil.muni.cz

Právnická fakulta Brno 549 491 205 law.muni.cz

Fakulta sociálních studií Brno 549 491 920 www.fss.muni.cz

veřejné vysoké školy

TIP!    poradíme, jak se dostat na práva  
www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/
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Přírodovědecká fakulta Brno 549 491 405 www.sci.muni.cz

Fakulta informatiky Brno 549 494 862 www.fi.muni.cz

Pedagogická fakulta Brno 549 497 384 www.ped.muni.cz/wstud

Fakulta sportovních studií Brno 549 498 619 www.fsps.muni.cz

Fakulta ekonomicko-správní Brno 549 494 489 www.econ.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno - Černá Pole 545 131 111 www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta  Brno 545 132 024 www.pef.mendelu.cz

Agronomická fakulta Brno 545 133 003 www.af.mendelu.cz

Fakulta regionálního rozvoje 
a mezinárodních studií

Brno 545 132 638 www.frrms.mendelu.cz

Lesnická a dřevařská fakulta Brno 545 134 003 www.ldf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta    Lednice na Moravě 519 367 255 www.zf.mendelu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava 596 160 151 www.osu.cz

Fakulta zdravotnických studií Ostrava 3 596 983 092 zsf.osu.cz

Fakulta sociálních studií Ostrava 597091633 fss.osu.cz

Filozofická fakulta Ostrava 1 596 160 411 ff.osu.cz

Přírodovědecká fakulta Ostrava 596 160 211 prf.osu.cz

Pedagogická fakulta Ostrava 597 460 650 www.pdf.osu.cz

Fakulta umění Ostrava 597460 636 www.fu.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě Opava 553 684 111 www.slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava 553 684 245 www.fpf.slu.cz

Obchodně podnikatelská fakulta Karviná 596 398 238 www.opf.slu.cz

Fakulta veřejných politik Opava 553 684 111 www.fvp.slu.cz

Matematický ústav Opava 553 684 680 www.math.slu.cz

Technická univerzita v Liberci Liberec 485 351 111 www.vslib.cz

Fakulta strojní Liberec 485 353 236 www.fs.vslib.cz

Fakulta mechatroniky Liberec 485 353 429 www.fm.vslib.cz

Hospodářská fakulta Liberec 485 353 425 www.hf.vslib.cz

Fakulta textilní Liberec 485 353 239 www.ft.vslib.cz

Fakulta pedagogická Liberec 485 352 402 www.fp.vslib.cz

Fakulta umění a architektury Liberec 485 353 506 aa.vslib.cz

Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 493 332 508 www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Hradec Králové 493 331 147 www.uhk.cz/pdf/

Fakulta humanitních studií Hradec Králové 493 332 433 www.uhk.cz/fhs/

Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové 493 331 223 www.uhk.cz/fim

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Ústí nad Labem 475 282 111 www.ujep.cz

Fakulta pedagogická     viz str. 22 Ústí nad Labem 475 282 111 www.pf.ujep.cz

Fakulta sociálně ekonomická Ústí nad Labem 475 284 608 www.fse.ujep.cz

Fakulta životního prostředí Ústí nad Labem 475 601 149 www.fzp.ujep.cz

Fakulta umění a designu Ústí nad Labem 475 285 128 www.fuud.ujep.cz

Fakulta přírodovědecká Ústí nad Labem 475 283 182 www.sci.ujep.cz

Filozofická fakulta Ústí nad Labem 475 283 166 www.ff.ujep.cz

Fakulta výrobních technologií  
a managementu

Ústí nad Labem 475 285 511 www.fvtm.ujep.cz

Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc 585 631 111 www.upol.cz

Lékařská fakulta Olomouc 1 585 63 5010 www.lf.upol.cz

Fakulta zdravotnických věd Olomouc 585 631 111 www.fzv.upol.cz

Filozofická fakulta Olomouc 1 585 633 036 www.ff.upol.cz

Právnická fakulta Olomouc 2 585 637 510 www.pf.upol.cz

Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc 1 585 637 010 www.cmtf.upol.cz

Přírodovědecká fakulta Olomouc 1 585 634 010 www.prf.upol.cz

pedagogická fakulta     viz str. 29 Olomouc 2 585 635 010 www.pdf.upol.cz

Fakulta tělesné kultury Olomouc 9 585 636 012 www.ftk.upol.cz

Univerzita Pardubice Pardubice 466 036 111 www.upce.cz

Fakulta filozofická Pardubice 466 036 226 www.upce.cz/fakulty/ff

Fakulta restaurování Litomyšl 466 036 590 www.upce.cz/fakulty/fr

Fakulta chemicko-technologická Pardubice 466 037 294 www.upce.cz/fakulty/fcht/

Fakulta ekonomicko-správní Pardubice 466 036 023 www.upce.cz/fakulty/fes

Dopravní fakulta Jana Pernera Pardubice 466 036 096 www.upce.cz/fakulty/dfjp/

Fakulta elektrotechniky a informatiky Pardubice 466 036 095 www.upce.cz/fakulty/ui

Fakulta zdravotnických studií Pardubice 466 670 550 www.upce.cz/fakulty/fzs/

TIP! poradíme, jak se dostat na medicínu  
www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/

i
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Zlín 576 031 111              www.utb.cz

Fakulta technologická Zlín 577 210 722 www.ft.utb.cz

Fakulta aplikované informatiky Zlín 576031580 www.fai.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky Zlín 576 032 312 www.fame.utb.cz

Fakulta humanitních studií Zlín 576031111 www.fhs.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací Zlín 576 034 210            www.fmk.utb.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně Brno 541 561 111 www.vfu.cz

Fakulta veterinárního lékařství Brno 541 562 442 www.fvl.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Brno 541 562 797 www.fvhe.vfu.cz

Farmaceutická fakulta Brno 541 562 801 www.faf.vfu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ostrava 597 325 278 www.vsb.cz

Fakulta stavební Ostrava 597 321 320 www.fast.vsb.cz

Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 597 322 810 www.fbi.vsb.cz

Fakulta strojní Ostrava 597 323 108 www.fs.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ostrava 597 323 145 www.fei.vsb.cz

Hornicko-geologická fakulta Ostrava 597 325 576 www.hgf.vsb.cz

Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství

Ostrava 597 325 552 www.fmmi.vsb.cz

Ekonomická fakulta Ostrava 1 597 322 331 www.ekf.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze Praha 3 - Žižkov 224 095 111 www.vse.cz

Fakulta financí a účetnictví Praha 3 - Žižkov 224 095 118 www.f1.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů Praha 3 - Žižkov 224 095 242 www.fmv.vse.cz

Fakulta podnikohospodářská Praha 3 - Žižkov 224 095 380 www.fph.vse.cz

Fakulta informatiky a statistiky Praha 3 - Žižkov 224 095 441 www.fis.vse.cz

Fakulta národohospodářská Praha 3 - Žižkov 224 095 540 www.fnh.vse.cz

Fakulta managementu v Jindřichově 
hradci      viz str. 25 Jindřichův hradec 384 417 273             www.fm.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v praze 
viz str. 19 praha 6 220 444 144 www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie Praha 6 224 353 829 www.vscht.cz

Fakulta technologie ochrany prostředí Praha 6 220 444 060 www.vscht.cz

Fakulta potravinářské a biochemické 
technologie

Praha 6 224 353 829 www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská Praha 6 224 353 829 www.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava  567 141 181 www.vspji.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Praha 1 251 098 232 www.vsup.cz

Vysoké učení technické v brně      viz str. 26 brno 541 145 201 www.vutbr.cz

Fakulta stavební Brno 541 147 111 www.fce.vutbr.cz

Fakulta strojního inženýrství Brno 541 142 135 www.fme.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií

Brno 541 146 340 www.feec.vutbr.cz

Fakulta informačních technologií Brno 541 141 145 www.fit.vutbr.cz

Fakulta chemická Brno 541 149 358 www.fch.vutbr.cz

Fakulta architektury Brno 542 146 620 www.fa.vutbr.cz

Fakulta výtvarných umění Brno 541 146 803 www.ffa.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská Brno 541 142 648 www.fbm.vutbr.cz

Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice 387 842 144 www.vstecb.cz

Západočeská univerzita v Plzni      Plzeň 377 631 111 www.zcu.cz

Fakulta strojní Plzeň 377 638 010 www.fst.zcu.cz

Fakulta elektrotechnická Plzeň 377 634 013 www.fel.zcu.cz

Fakulta právnická Plzeň 377637680 www.fpr.zcu.cz

Fakulta filozofická Plzeň 377635010 www.ff.zcu.cz

Fakulta pedagogická Plzeň 377636010 www.pef.zcu.cz

Fakulta ekonomická Cheb 1 377 633 010 www.fek.zcu.cz

Ústav umění a designu     viz str. 22 plzeň 377 636 710 www.uud.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd Plzeň 377 632 010 www.fav.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií Plzeň 377 633 701 www.fzs.zcu.cz

Policejní akademie České Republiky Praha 4 241 714 585 www.polac.cz

Univerzita obrany v Brně Brno 973 442 554 www.unob.cz

Fakulta ekonomiky a managementu Brno 973 443 705 fem.unob.cz

Fakulta vojenských technologií Brno 973442534 www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové 973 253 160 www.pmfhk.cz

státní vysoké školy

TIP! poradíme, jak se dostat na ekonomku  
www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/
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Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd Kolín 321 734 711 www.vspsv.cz

AKCENT College s.r.o., Praha 261 109 234 www.akcentcollege.cz

Akademie STING, o.p.s. Brno 541 220 334 www.sting.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Praha 1 257 530 202 www.aauni.edu

b. i. b. s., a. s.  
brno international  
business school       
viz str. 32

brno 545 242 583 www.bibs.cz

bankovní institut  
vysoká škola a.s.       
viz str. 36

praha 7 233 074 547 www.bivs.cz

CEVRO Institut vysoká škola Praha 1 224 237 769 www.cevroinstitut.cz

Czech Management Institute Praha Praha 2 224 920 088 www.esma.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice 572 433 653 www.vos.cz/vysoka

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku Písek 382 264 212 www.filmovka.cz

Institut Franka Dysona - realitní vysoká škola Brno 548 213 975 www.fdyson.cz

Literární akademie Josefa Škvoreckého Praha 4 272 773 045 www.lit-akad.cz

metropolitní univerzita  
praha, o.p.s.       
viz str. 47

praha 10 274 815 044 www.mup.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář Praha 6 296 392 377 www.ibts.cz

Mezinárodní pražská univerzita Praha 6 251 625 126 www.mpu-prague.cz 

Moravská vysoká škola Olomouc Olomouc 587 331 822 www.mvso.cz

NEWTON College      Brno 545 124 614 www.newtoncollege.cz

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Praha 4 272 937 714 www.viap.cz

Pražský technologický institut, o.p.s. Praha 4 272 765 276 www.pti.cz

Rašínova vysoká škola Brno 541 632 517 www.ravys.cz

Soukromá vysoká škola ekonomická, s. r. o. Znojmo 530 504 066 www.svse.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Praha 8 284 841 027 www.svses.cz

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.  Kladno 312 663 822 www.svikladno.cz

ŠKODA AUTO a.s. vysoká škola Mladá Boleslav 326 706 230 www.savs.cz

unicorn College, s.r.o. 
viz str. 48

praha 3 271 097 111 www.unicorncollege.cz

university of New York  
in prague, s.r.o.       
viz str. 35

praha 2 224 221 281 www.unyp.cz

Univerzita Jana Amose Komenského, s. r. o.  Praha 3 267 199 012 www.vsjak.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. Praha 11 272 931 435 www.vsap.cz

Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií České Budějovice 387 318 632 www.vscb.cz

Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií Praha 7 222 782 007 www.vscrts.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství Praha 1 224 142 685 www.vscrhl.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. Ústí n. Labem 841 133 166 www.vsem.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií o.p.s. České Budějovice 386 116 815 www.vsers.cz

Vysoká škola finanční  
a správní, o.p.s.       
viz str. 37

praha 5 210 088 870 www.vsfs.cz

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Praha 8 283 101 120 www.vsh.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. Brno 543 254 856 www.vske.cz

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Karlovy Vary 353 226 154 www.vskv.cz

Vysoká škola logistiky Přerov 581 701 445 www.vslg.cz

Vysoká škola manažerské  
informatiky a ekonomiky       
viz str. 33

praha 5 251 512 231 www.vsmie.cz

soukromé vysoké školy

TIP! poradíme, jak se dostat na humanitní obory  
www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/
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Vysoké školy zde uvedené mají některé programy akreditované pouze v zahraničí, např. v USA, Británii, Švýcarsko, Rusko. Ne u MŠMT ČR. 
Vysoké školy označené * nabízí i studijní programy akreditované MŠMT ČR. Proto je najde i v seznamu soukormé vysoké školy.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.   * Praha 1 257 530 202 www.aauni.edu

B. I. B. S., a. s. Brno International Business School   * Brno 545 242 583 www.bibs.cz

Prague College Praha 2 222 722 544 www.praguecollege.cz

university of New York in prague, s.r.o.       viz str. 35 praha 2 224 221 281 www.unyp.cz

University of Northern Virginia - Prague Praha 1 224872485 www.unva.cz

Newport International University Ostrava 596 113 470 www.newportu.cz

Mezinárodní institut podnikatelství a práva Praha 4 261227065 www.mipp.cz

Zahraniční vysoké školy

Vysoká škola mezinárodních  
a veřejných vztahů       
viz str. 36

praha 5 241 482 427 www.vip-vs.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Brno 547 21 82 47 www.hotskolabrno.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Praha 1 224 076 337 www.vso-praha.cz

Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava 595 228 120 www.vsp.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 17 235 322 762 www.vsrr.cz

Vysoká škola sociálně-správní Havířov 596 411 343 www.vsss.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra Praha 14 281 932 013 www.vstvs.palestra.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s. Plzeň 377 534 450 www.vsplzen.cz

Vysoká škola zdravotnická Praha 5 257 316 787 www.vzsp5.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Třebíč 568 850 047 www.zmvs.cz

TIP! poradíme, jak se dostat na policejní akademii  
www.kampomaturite.cz/jak-se-dostat-na-vysokou-skolu/

pŘihLastE sE DO sOutěŽE 
missmaturita.CZ!
loni se přihlásilo přes 1�0 dívek a přes 60 maturantů. 
Na stránky www.MissMaturita.cz se podívalo přes �0 000 
studentů, soutěžící i hlasující vyhráli zajímavé hodnotné 
ceny a někteří z nich objevili až na těchto stránkách, jak 
krásné spolužačky a spolužáky mají ve škole. Přihlášky 
od 10. září 2010.
co Je to za soUtěž?
MissMaturita.cz není klasickou soutěží krásy, protože si zde sami studenti vybíra-
jí nejhezčí a nejsympatičtější maturantku a maturanta. Takže žádná promenáda, 
ale jen online prezentace soutěžících, chat a fotky. To vše ovlivňuje hlasování 
studentů.

KDo Jí PořáDá?
Nakladatelství a vzdělávací agentura Amos.

JaK FUNgUJe?
Každý školní rok si studenti vybírají nejhezčí maturantku a maturanta. Od září 
se studenti hlásí a od 1. října mohou hlasovat, každý měsíc můžou dát jeden hlas 
každému soutěžícímu. 1. ledna se vybere 10 nejhezčích maturantek a maturantů 
do semifinále a znovu se hlasuje. První tři vyhrávají, opět dle počtu hlasů. Hlasují 
jen registrovaní a jsou zde opatření proti ovlivňování a falšování hlasů.

Proč se Přihlásit?
Tak jako každá soutěž je to hlavně o vítězství, cenách, soutěživosti, zábavě pro 
spolužáky a vlastní prezentaci. 

JaK se Přihlásit?
Každý rok od začátku školního roku 10. září do 31. března přes stránky  
www.missmaturita.cz
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Veřejné vysoké školy mají jednu velkou výhodu, nemusíte za ně platit školné. Většina veřej-
ných vysokých škol uzavírá možnost přihlášek koncem února. Naštěstí už některé veřejné 
vysoké školy pochopily, že se studenti rozhodují později a začaly prodlužovat termíny přihlá-
šek. Představíme Vám zde hned několik veřejných vysokých škol, kde se můžete dodatečně 
přihlásit. Ostatní školy s pozdějšími termíny přihlášení najdete na www.KamPoMaturite.cz. 
Podrobný přehled veřejných vysokých škol najdete na www.VysokeSkoly.com.

Proč studovat na veřejných vysokých školách a univerzitách

výhody: Nejvyšší možné vzdělání vám umožní lepší uplatnění, vyšší výdělky a nejmenší 
riziko nezaměstnanosti. Můžete si vybrat mezi bakalářským a magisterským studiem. Roz-
šířenější bakalářské studium poskytuje výhodu kratšího tříletého studia, je ukončené vyso-
koškolským titulem Bc. Po jeho absolvování máte možnost změnit obor, fakultu nebo i školu 
pro případné navazující magisterské studium. Dlouhé prázdniny, studentský život a šest let 
studia bez školného. 

nevýhody: Několik let intenzivního studia, obtížné zkouškové období, výdaje za studijní 
materiály a omezené možnosti výdělku. U velkých oborů budete studovat ve velkých skupi-
nách a při zápisu na některé žádané předměty svádíte souboje s ostatními.

Kam po maturitě: 
na veřejnou vysokou!

Dobrý tip pro vás ! Připravíme Vás v semestrálních, týdenní a jednodenních kurzech. Naši studenti jsou 3x úspěšnější u přijímacích zkoušek 
než je celostátní průměr. výhody: průběžná příprava, ve skupině stejně motivovaných spolužáků, odborné vedení příjemnými lektory, vyzkoušení přijímacích 
testů z minulých let.  Připravíme vás na Práva, Medicínu, Filozofické, Ekonomické, Přírodovědné fakulty, Národně srovnávací zkoušky OSP, ZSV, Masarykovu 
univerzitu TSP, Policejní akademii,  Psychologii, Politologii, Žurnalistiku, Angličtinu a Matematiku VŠE.  
Více na www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-a-nulte-rocniky/.

Aktualita   ZDArMA porADÍME! 
Hlásíte se na některé z těchto fakult: právnické, ekonomické, filozo-
fické, lékařské, technické, přírodovědné nebo policejní akademii? 
Napište na kurzy@kampomaturite.cz, která fakulta vás zajímá 
a naši poradci ve vzdělávání vám pošlou e-mailem podrobný 
návod “Jak se dostat na požadovanou fakultu”. 

v poDrobNéM NávoDu sE DoZvÍtE: 
•  charakteristiku studia, 
•  obsah přijímacího řízení, 
•  procentuální úspěšnost u přijímacích zkoušek, 
•  průběh a délku studia, 
•  jak to vypadá v praxi, 
•  výhody dané fakulty 
•  přehled univerzit, které mají danou fakultu 

NEchtE si porADit. 
Pokud budete mít nějaký dotaz 
o přijímacím řízení, můžete nám 
také zavolat na 606 411 115 
nebo přes skype 
KamPoMaturite.cz či ICQ.
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 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

NAbÍZÍ Mj. tyto AKrEDitovANé bAKAlářsKé obory:  
• chovatelství • chov koní • Kynologie • speciální chovy • Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty  
• výživa a potraviny • Kvalita produkce • Zahradní a krajinářské úpravy • produkční a okrasné zahradnictví  
• trávníkářství • rostlinolékařství • Ekologické zemědělství • udržitelné využívání přírodních zdrojů  
• veřejná správa v oblasti zemědělství a péče o krajinu • sustainable use of Natural resources.

pro absolventy bakalářských studijních 
programů nabízí fakulta širokou škálu 
studijních oborů navazujícího magisterského 
studia, mj.  
• Zájmové chovy zvířat • rostlinolékařství  
• Zahradní tvorba • reprodukční biotechnologie 
• Kvalita a zpracování zemědělských produktů 
• odpady a jejich využití • udržitelný rozvoj 
biosféry • hodnocení a ochrana půdy a Natural 
resources and Environment.

Dny otevřených dveří: 21. a 22.1. 2011
termín podání přihlášek: do 31. 3. 2011
přijímací zkouška: 13. – 17. 6. 2011

Adresa: 
Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol

El. přihl.: ANO

www.af.czu.cz

 

NAbÍZÍ ZcElA Nově AKrEDitovANý bAKAlářsKý obor

porADENstvÍ v oDborNéM vZDěláváNÍ (progrAM spEciAliZAcE v pEDAgogicE)

Délka studia – 3 roky, získaný titul Bc.
Forma studia – prezenční 
předpoklady pro přijetí:
maturitní zkouška na střední škole
úspěšné přijímací řízení (písemná zkouška ze všeobecných 
studijních předpokladů a ústní pohovor)

Absolvent se uplatní v oblasti rozvoje lidských zdrojů, jako 
projektant a manažer vzdělávacích aktivit, jako poradce, 
metodik pro další odborné vzdělávání v rámci programů 
celoživotního učení, případně jako asistent pedagoga apod.

Bližší informace o studiu i přijímacím řízení: www.ivp.czu.cz

Adresa: 
V Lázních 3 - Malá Chuchle,

159 00 Praha 5

Telefon:
251 810 878

 
E-mail: chuchle@ivp.czu.cz

www.ivp.czu.cz

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

 Technická fakulta ČZU v Praze

tEchNicKá FAKultA České zemědělské univerzity v praze nabízí zájemcům o studium v rámci 
akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské a dvouleté navazující 
magisterské studium v prezenční i kombinované formě v těchto studijních oborech:

•  inženýrství údržby
•  Zemědělská technika
•  silniční a městská automobilová doprava
•  technika a technologie zpracování odpadů
•  technologická zařízení staveb
•  obchod a podnikání s technikou
•  informační a řídicí technika v ApK
•  technika pro obnovu a udržování krajiny
•  technology and Environmental Engineering

Dny otevřených dveří: 21. a 22.1. 2011. 
přihlášky ke studiu je třeba podat do 31. března 2011. 
Podrobné informace o možnostech studia lze získat 
na www.tf.czu.cz – studium.

Adresa: 
Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol

Elektronická přihláška: ANO

Telefon:
224 384 216

Fax: 234 381 828

E-mail: jiroutkova@tf.czu.cz
www.tf.czu.cz
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 Institut tropů a subtropů ČZU v Praze

Adresa: 
Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol

El. přihl.: ANO

Telefon:
224 382 164

E-mail: 
spirkova@its.czu.cz
 papirnik@its.czu.cz

 
www.its.czu.cz

its nabízí v rámci studijního programu Zemědělská 
specializace v roce 2010/2011 tyto studijní obory:

bAKAlářsKé stuDiuM (3 roKy, v ČEsKéM jAZycE):
•  Zemědělství tropů a subtropů
•  Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů

NAvAZujÍcÍ MAgistErsKé stuDiuM  
(2 roKy, v ANglicKéM jAZycE):
•  Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
•  Mezinárodní ekonomický rozvoj
•   Management volně žijících zvířat a jejich chovů  

v tropech a subtropech
•   Tropické lesnictví a agrolesnictví
•   Rostlinná produkce a agroekologie tropických plodin
•  Živočišná produkce a potravinářství v tropech  

a subtropech

DoKtorsKé stuDiuM (3 roKy):
•  Zemědělství tropů a subtropů (ČJ)
•  Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů (AJ)

staňte se našimi kolegy při řešení problémů současného světa.

Získejte praktické zkušenosti při zpracovávání své závěrečné 
práce v rámci účasti na rozvojovém či výzkumném projektu  
v oblasti tropů a subtropů, nebo v rámci spolupráce  
s výzkumnými ústavy, zoologickými a botanickými 
zahradami, národními parky či nevládními organizacemi  
v České republice i zahraničí.

využijte možnosti studia až dvou semestrů na zahraničních 
univerzitách Eu a vybraných zemích třetího světa.

Dny otevřených dveří na its: 
21.–22. 1. 2011

termín pro podání přihlášky  
ke studiu: 31. 3. 2011

Elektronické přihlášky:  
http://prijimacky.czu.cz

přijímací zkoušky do 
bakalářského studia:  
13.–16. 6. 2011

 Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Adresa: 
Kamýcká 1176

165 21 Praha 6 - Suchdol

El. přihl.: 
ANO 

Telefon: 
224 384 351

E-mail:  
lickovav@fzp.czu.cz

www.fzp.czu.cz

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze otevírá  
v akademickém roce 2011/2012 následující studijní obory

Bakalářské studium
STUDIJNÍ PROGRAMY:
iNžENýrsKá EKologiE 
- studijní obory: Aplikovaná ekologie

KrAjiNářstvÍ 
- studijní obory:  Krajinářství, Územní technická a správní služba,  

vodní hospodářství, Územní plánování

navazující magisterské studium
STUDIJNÍ PROGRAMY:
iNžENýrsKá EKologiE 
- studijní obory: Aplikovaná ekologie, ochrana přírody, Nature conservation (Aj)

KrAjiNNé iNžENýrstvÍ 
- studijní obory:  Krajinné inženýrství, regionální environmentální správa 
Environmentální modelování, Environmental Modeling (Aj), 
Krajinné a pozemkové úpravy, land and Water Management (Aj)

Podrobnější informace na www.fzp.czu.cz.
Dny otevřených dveří: 21. – 22. 1. 2011
termín pro podání přihlášky: 31. 3. 2011
přijímací zkoušky: 13. – 15. 6. 2011
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Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Adresa: 
Česká zemědělská  
univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská 
Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol

Telefon:
224 383 743
224 383 761
224 383 710

E-mail:
simandlova@fld.czu.cz

kurkova@fld.czu.cz
stehlik@fld.czu.cz

www.fld.czu.cz

Elektronická přihláška: 
http://prijimacky.czu.cz

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských oborech:

Bakalářské oBory tříleté (Bc.):
lesnictví (p+k), Dřevařství (p+k), hospodářská a správní služba  
v lesním hospodářství (p+k), provoz a řízení myslivosti (p+k), game Management 
- vyučovaný v angličtině (p)
Připravuje se otevření oboru Forestry (v angličtině)

Výuka vybraných oborů probíhá také v externích střediscích v Písku, Trutnově a Hranicích na Moravě.

navazující magisterské oBory dvouleté (ing.):
lesní inženýrství (p, k), Dřevařské inženýrství (p, připravuje se k)
Forestry, Water and landscape Management - vyučovaný v angličtině (p)
tropical Forestry and Agroforestry - vyučovaný v angličtině (p)
Připravuje se otevření oborů Správa lesního hospodářství a myslivosti , Forestry engineering – v angličtině
p – prezenční studium, k – kombinované studium

v rámci studia lze 1 až 2 semestry studovat na 

zahraničních univerzitách rámci programu Erasmus  

nebo Double-degree programů.

Den otevřených dveří: 21. – 22. 1. 2011 

přihlášky posílejte do 31. března 2011 

přijímací zkoušky:  13. – 17. června 2011

informace o otevíraných oborech, přijimacím řízení  

a další najdete na: http://www.fld.czu.cz

 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Adresa: 
Kamýcká 129, 

165 21 Praha 6 – Suchdol

El. přihl.: ANO

Telefon:
224 384 360
Studijní odd. 

Bc. Ivana Berníková

E-mail: bernikova@pef.czu.cz

www.pef.czu.cz

provozně  ekonomická  fakulta ČZu v praze poskytuje  ucelené  univerzitní  vzdělání. studium 
na fakultě je rozděleno do tří stupňů - bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) 
a doktorský (3 roky). Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou 
oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního 
rozvoje, vybrané obory je možné studovat v angličtině. 

Provozně ekonomická
fakulta

bakalářské studium: Provoz a ekonomika, 
Podnikání a administrativa, Informatika, 
Systémové inženýrství, Veřejná správa a regionální 
rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, Agricultural 
Economics and Management

Navazující magisterské studium: Provoz 
a ekonomika, Podnikání a administrativa, 
Informatika, Systémové inženýrství, Veřejná správa 
a regionální rozvoj, Hospodářská a kulturní studia, 
Evropská agrární diplomacie, Economics and 
Management, Informatics

Doktorské studium: Management, Podniková 
a odvětvová ekonomika, Sector and Economics 
of Enterprise, Regionální a sociální rozvoj, 
Regional and Social Development, Informační 
management, Information Management, 
Systémové inženýrství, System Engeneering

přijímací řízení do bakalářského stupně studia:
PEF přijímá elektronický formulář (přihlášky do 
všech druhů a forem studia na http://prijimacky.
czu.cz), který je potřeba podat do 31. 3. 2011.

Dny otevřených dveří: 28. - 29. ledna 2011
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Pedagogická fakulta Univerzity j. e. Purkyně v Ústí nad labem

Adresa: 
České mládeže 8 , 

400 96 Ústí nad Labem 

Telefon:
475 283 163

E-mail:  
PFstudium@ujep.cz 

www.pf.ujep.cz

pedagogická fakulta univerzity jana Evangelisty purkyně v Ústí nad labem je již přes padesát 
let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást 
univerzity byla před osmnácti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout 
několika dalším fakultám, což lze považovat za záruky stability a kvality zázemí. 

● Fakulta připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích  
a sportovních halách poskytuje zázemí pro více než 4000 studentů. Jejich profesní přípravu zajišťuje 11 kateder,  
4 centra a 1 oddělení. 

● Zázemí fakulty nabízí pro výuku učebny vybavené nejmodernější multimediální technikou, včetně několika 
desítek multimediálních tabulí. K výuce je v současné době k dispozici také nově zrekonstruovaná aula, zcela  
nová keramická dílna, nahrávací studio a wi-fi internet. Studentům je dále k dispozici nemalý počet stipendií. 

● Cílem pedagogické fakulty je vychovat ze svých studentů sebevědomé profesionály nejen pro výkon 
pedagogických profesí. Vždyť právě zvládnutí mezilidské komunikace, které je nezbytnou kompetencí dobrého 
učitele, je oceňováno snad ve všech oborech lidské činnosti.

i

 

AKtivity v oblAsti cEloživotNÍho vZDěláváNÍ A přÍprAvA  
NA přijÍMAcÍ ZKoušKy

ArtCamp – Mezinárodní letní škola umění (www.uud.zcu.cz/artcamp)

Umělecké kurzy pro veřejnost a příprava k Vš studiu umění a designu  
(www.uud.zcu.cz/celoziv_vzd.php)

Ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem je úzká spolupráce 
s ostatními fakultami ZČu a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.

Na UUD působí řada významných českých umělců, jejichž renomé v oblasti výtvarného 
umění a designu přesahuje hranice ČR, např.  doc. Josef Mištera (ilustrace), prof. Jiří Barta 
(animovaná tvorba), prof. Jiří Beránek (sochařství), prof. Boris Jirků (figurální kresba), doc. Irena 
Jůzová (intermediální tvorba), doc. Jiří Kornatovský (kresba a grafika), doc. Helena Krbcová 
(fashion design), prof. Adéla Matasová (intermediální a prostorová tvorba), prof. Vratislav Karel 
Novák (design kovu a šperku), prof. Václav Šerák (keramický design), prof. Zdeněk Ziegler 
(grafický design) a mnoho dalších.

Ústav se zaměřuje na užité umění a design, jeho specifikem je úzká spolupráce s ostatními  
fakultami ZČU a důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.

Den otevřených dveří uuD  
se koná 5. listopadu 2010  
– informace viz  
http://www.uud.zcu.cz. 

Další rozvoj UUD je spojen 
s dislokací do prostor nové, 
moderní a pro potřeby 
umělecké školy lépe vyhovující 
budovy, která v dohledné době 
vyroste v prostorách univerzit-
ního areálu ZČU (viz obrázek).

Termín pro podání přihlášek  
do bakalářského studia je  
konec listopadu.
Termín pro podání přihlášek do magisterského studiu je konec dubna.

Adresa: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 
Telefon: 377 636 710 (přijímací zkoušky), 377 636 707 (vnější vztahy)
E-mail: uud@uud.zcu.cz • www.uud.zcu.cz

Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

současné studijní  
programy a obory:

výtvArNá uMěNÍ
Ilustrace a grafika (BcA.) 
specializace: 
•  Mediální a didaktická ilustrace  
•  Grafický design 
•  Knižní vazba 
•  Animovaná tvorba
Intermediální tvorba (MgA.)
sochařství (MgA.)

DEsigN
Design (BcA.) 
specializace: 
•  Produktový design 
•  Průmyslový design
Design kovu a šperku (BcA.)
Fashion design (BcA.)
keramický design (BcA.)
Multimediální design (BcA.) 
specializace: 
•  Multimédia 
•  Prostorová tvorba 
•  Meziprostředkové dialogy
sochařství (BcA.)
Design kovu a šperku (MgA.) 
Fashion design (MgA.)
Ilustrace a grafický design (MgA.) 
specializace: 
•  Ilustrace 
•  Grafický design 
keramický design (MgA.)
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a  komunikačních technologií

Adresa: 
Technická 2848/10,

612 00 Brno
Telefon: 

541 146 432
E-mail:  

studijni@feec.vutbr.cz
www.feec.vutbr.cz

KvAlitNÍ vZDěláNÍ NA MoDErNÍ FAKultě s trADicÍ
První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. V roce 2001 získala fakulta 
současný název - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) . Na fakultě studuje více než 4 000 
studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu, kteří se setkávají s nejmodernějšími 
technologiemi.
Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské 
inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, 
radioelektronika a teleinformatika.

stuDijNÍ obory:
• AUTOMATIZAČNÍ A MěřICÍ TECHNIKA
• ELEKTRONIKA A SDěLOVACÍ TECHNIKA
• MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE
• SILNOPROUDá ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA 
• TELEINFORMATIKA
• BIOMEDICÍNSKá TECHNIKA A BIOINFORMATIKA

FAKultA tAKé NAbÍZÍ: studium v zahraničí • moderně vybavené 
laboratoře • spolupráci s firmami • velkou úspěšnost absolventů na trhu práce

přihlášky přijímáme do 31. 3. 2011.

 Univerzita karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové

Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Telefon: 495 067 111 • Fax: 495 518 002 • www.faf.cuni.cz

vysocE KvAliFiKovANÍ ZDrAvotNiČtÍ prAcovNÍci  
jsou vychováváNi NA FArMAcEuticKé FAKultě uNivErZity KArlovy

Farmaceutická fakulta uK působí v hradci Králové 40 let, vychovala přes 5 000 absolventů,  
ti tvoří většinu farmaceutů v Čr. Fakulta dnes nabízí 2 směry studia:

stuDiuM FArMAciE
•  Studijní program Farmacie je magisterský pětiletý 
•  Studijní plán splňuje všechny požadavky Evropské unie a je koncipován tak, aby znalosti absolventa odpovídaly jak současným 

poznatkům farmaceutických věd, tak i potřebám naší i evropské praxe. Absolventi nacházejí uplatnění především v lékárenství, 
vedle toho i ve výzkumu a vývoji nových léčiv, v lékových informačních centrech, v oblasti klinické farmakologie, ve zdravotnic-
kých řídících složkách a zdravotnickém školství. Studium končí vykonáním státní zkoušky a absolvent získá titul „magistr“ (Mgr.)

•  Část studia lze konat v cizině – ročně přes 30 studentů vyjíždí na jednosemestrový pobyt
•  Absolvent studijního programu Farmacie může vykonat státní rigorózní zkoušku spolu s obhajobou rigorózní práce. Po jejím 

vykonání se uděluje titul „doktor farmacie“ (PharmDr.)

stuDiuM ZDrAvotNicKé bioANAlytiKy 
V minulosti nacházela řada farmaceutů výborné uplatnění i ve zdravotnických laboratořích. V roce 1999 byl zřízen samostatný 
studijní program Zdravotnická bioanalytika, jehož absolventi získávají optimální kvalifikaci pro práci v laboratořích. Studium je 
akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR, absolventi jsou tedy plně způsobilí k výkonu nelékařských povolání v této oblasti. 
Výuku Zdravotnické bioanalytiky zajišťují spolu s učiteli fakulty i vynikající odborníci z praxe, především z Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové, kde probíhá na špičkových pracovištích i část praktické výuky. 
studium zdravotnické bioanalytiky je dvojstupňové: 
•  nejprve bakalářský stupeň prezenční (denní studium) nebo kombinovaný („dálkový“)
•  následuje magisterský stupeň, nyní prezenční, zanedlouho i kombinovaný
•  Absolvent studijního programu Zdravotnická bioanalytika může vykonat státní rigorózní zkoušku a získat titul „doktor  

přírodních věd“ (RNDr.)
Absolventi studijních programů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika, kteří dokončili magisterské studium, mohou nastoupit  
do postgraduálního doktorského studia, v němž je možno získat akademický titul „doktor“ (Ph.D., za jménem)

podrobné informace na http://www.faf.cuni.cz/studium/prijimaci_rizeni/ 
DůlEžité tErMÍNy:
Den otevřených dveří: listopad 2010
přihlášky do 28. 2. 2011
přijímací zkoušky od 4. 6. do 10. 6. 2011

KPM09_VVS.indd   24 25.8.2010   23:16:43



Veřejné Vysoké školy 25

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jindřichův Hradec

Adresa: 
Fakulta managementu  

VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II 

377 01 Jindřichův Hradec

El. přihl.: ANO 

Telefon: 384 417 200

E-mail:  
info@fm.vse.cz

jirkova@fm.vse.cz

www.fm.vse.cz

ZÍsKEjtE ZNAlosti pro prAxi NA FAKultě MANAgEMENtu
Fakulta managementu v jindřichově hradci je mimopražskou fakultou vysoké školy ekonomické 
v praze. Poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia  
v oboru MANAGEMENT. Studium probíhá v denní i kombinované formě.

NAbÍZÍME:
•  Zázemí největší a nejstarší české ekonomické vysoké školy. VŠE získala ocenění 1st business 

school in Eastern European Zone. Vlastní certifikáty Evropské komise – ECTS Label a Diploma 
Supplement Label, pro přenositelnost studijních výsledků a uznávání kvalifikace v zahraničí.

•  Kvalitní vzdělání ve všech stupních vysokoškolského studia. 
    •  V bakalářském studiu se studenti připravují pro střední a vyšší úroveň řízení. 
    •  V navazujícím magisterském studiu pak student volí další orientaci studia v jedné ze specializací: 

management podnikatelské sféry, management veřejného sektoru, management informací a management 
zdravotnických služeb.

•  vysoká míra uplatnění absolventů v praxi. V roce 2006 se fakulta umístila na prvním místě  
v průzkumu nezaměstnanosti absolventů prováděného SVP UK Praha1.

•  Studenti často oceňují studium v poklidné domácí a přátelské atmosféře v Jindřichově Hradci.
•  bohaté možnosti kulturního a sportovního vyžití v rámci Univerzitního sportovního klubu.
•  Zmodernizované koleje a menza, nově dostavěné Knihovnické a informační centrum.
•  široké možnosti studia v zahraničí – více než 130 

partnerských univerzit; každoročně vycestuje více než 
500 studentů; VŠE je členem mezinárodních organizací 
a sítí vysokých škol.

Další informace lze nalézt na stránkách Fakulty 
managementu www.fm.vse.cz

Termíny odevzdání přihlášek k řádnému studiu:
BAKALářSKÉ STUDIUM: do 14. března 2011 
MAGISTERSKÉ STUDIUM: do 30. dubna 2011
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Vysoká škola báňská  TU ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství

Adresa: 
Studijní oddělení FBI

Lumírova 13
700 30 Ostrava-Výškovice

El. přihl.: 
ANO 

Telefon: 
597 322 810
597 322 811

E-mail:  
zdenka.dvorackova@vsb.cz, 
gabriela.gamonova@vsb.cz

www.fbi.vsb.cz

stuDujtE NA Fbi – pErspEKtivNÍ FAKultě s vysoKou 
uplAtNitElNostÍ AbsolvENtů v prAxi

Fakulta bezpečnostního inženýrství  nabízí studium unikátních  
civilních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu.

pro akademický rok 2011/2012 nabízí  
prezenční i kombinovanou formu studia

vE ČtyřlEtých bAKAlářsKých oborEch (titul bc.)
• BEZPEČNOST PRáCE A PROCESŮ
• TECHNICKá BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
• TECHNIKA POŽáRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
• HAVARIJNÍ PLáNOVáNÍ A KRIZOVÉ řÍZENÍ

A v NAvAZujÍcÍch DvoulEtých MAgistErsKých oborEch (titul ing.)
• TECHNIKA POŽáRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
• BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
• BEZPEČNOSTNÍ PLáNOVáNÍ
• TECHNICKá BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích
v praze a příbrami

uplatnění absolventů
Hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchranného systému, orgány státní správy  
a samosprávy, projekční organizace, bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce  
i ve sféře soukromého podnikání.

přihlášku ke studiu lze podat elektronickou formou prostřednictvím formulářů dostupných na www stránkách 
univerzity nebo na platném formuláři SEVT do 30. 4. 2011.
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

•  ČVUT je veřejnou vysokou školou.
•  Fakulta biomedicínského inženýrství má sídlo v Kladně
•  Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce.

Bakalářské studijní obory (3 roky)
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika

Studijní obory: Biomedicínský technik
Optika a optometrie
Biomedicínská informatika

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví

Studijní obory: Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář

Studijní program: Ochrana obyvatelstva

Studijní obory: Plánování a řízení krizových 
situací

Zveme Vás na den otevřených dveří, kde 
pro vás bude připraven bohatý program:

26. listopadu 2010
Bližší informace na

e-mail: studijni@fbmi.cvut.cz, 
tel.: 312 608 267, 224 358 473

http://www.fbmi.cvut.cz

školnístránky.cz – to není pouze 
katalog základních a střední škol. je to také 
místo kam můžeš  přispívat i ty, žák či student 
základní nebo střední školy! Můžeš vkládat 
vzkazy, fotky, mít svůj vlastní studentský 
profil, psát blog a spoustu dalšího. Zaregistruj 
se a připoj se ke své škole i na internetu!
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Veřejné Vysoké školy28 Partner sekce: Ústav umění a designu ZČU v Plzni

 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v olomouci

uČÍME MyslEt!
Základním principem rozvíjeným ve vztahu mezi fakultou a studenty je otevřenost, jež má 
vyjadřovat liberálnost při volbě studia, jeho rozvržení a začlenění studentů do odborných  
a kulturních aktivit akademické obce. lokalizace univerzitního kampusu přímo do centra 
barokní olomouce vytváří vynikající podmínky pro ubytování, studium i nezávislé studentské 
aktivity, které jsou fakultou široce podporovány. 

•  více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických  
a uměnovědných oborů

•  Možnost kombinovaného a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení
•  otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé 

myšlení studentů
•  Díky partnerským vazbám s prestižními univerzitami po celé Evropě (např. Nizozemí,  

Německo, rakousku) možnost zahraničních studijních pobytů

přihláška ke studiu: https://prihlaska.upol.cz/wps/portal

Adresa: 
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

Telefon: 
 585 631 111 

fax: 585 633 000

E-mail: dekanat.ff@upol.cz

www.upol.cz/fakulty/ff/

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 

Nabízíme také:
•  možnost studia v zahraničí,

•  možnost získání některého ze široké 
škály stipendií,

•  dostatečnou kapacitu ubytování  
na kolejích VUT v Brně,

•  pro většinu z Vás přijetí bez přijímacích 
zkoušek, 

•  výuku ve zcela novém komplexu 
moderně vybavených laboratoří,

•  nová podoba kombinovaného studia, 
vstřícná studiu při zaměstnání.

obory tříletého 
bakalářského studia:
•  Chemie, technologie 

a vlastnosti materiálů, 

•  Chemie a technologie 
ochrany životního 
prostředí,

•  Spotřební chemie, 

•  Biotechnologie, 

•  Potravinářská chemie,

•  Krizové řízení a ochrana 
obyvatelstva.

Nejen chemii! s námi můžete studovat to, co vás zajímá! 
Volitelnými předměty značně přesahujeme nabídku studia chemie (potraviny, mikrobiologie, molekulární genetika, 
kosmetika, ochrana životního prostředí, koloristika a kolorimetrie, fotografické procesy, polygrafie, moderní materiály 
a technologie jejich výroby, elektrotechnika a měřicí technika, technické kreslení a pod.) Stačí si jen vybrat!

Adresa:
Purkyňova 464/118

612 00 Brno

Telefon: 541 149 357-9

E-mail: studijni@fch.vutbr.cz

www.fch.vutbr.cz
přihlášky přijímáme do 31. 3. 2011.

Západočeská univerzita v Plzni 

Adresa: 
Univerzitní 8,
306 14 Plzeň

El. přihl.: ANO 

Telefon:
377 631 350

E-mail:  
ipcentr@rek.zcu.cz 

www.zcu.cz

Západočeská univerzita v plzni (ZČu) na osmi fakultách a dvou ústavech: 

nabízí více než 19 000 studentům z Čr i zahraničí bakalářské, magisterské a doktorské studijní 
programy prezenční i kombinovanou formou studia. 

informace o Dnech otevřených dveří a přijímacím řízení fakult najdete na jejich webových stránkách.
nabízené studijní programy: http://www.zcu.cz/study/programy/programy.html
elektronická přihláška: http://eprihlaska.zcu.cz 

Fakulta aplikovaných věd www.fav.zcu.cz

Fakulta ekonomická www.fek.zcu.cz

Fakulta elektrotechnická www.fel.zcu.cz

Fakulta filozofická www.ff.zcu.cz

Fakulta pedagogická www.fpe.zcu.cz

Fakulta právnická www.fpr.zcu.cz

Fakulta strojní www.fst.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií www.fzs.zcu.cz

Ústav umění a designu www.uud.zcu.cz

Ústav jazykové přípravy www.ujp.zcu.cz
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 Univerzita Palackého v olomouci – Pedagogická fakulta

Adresa: 
Žižkovo náměstí 5, 

771 40 Olomouc 
P.O. box 212

El. přihl.: 
ANO 

Telefon: 
585 635 010, 
585 635 027

E-mail:  
libuse.lysakova@upol.cz

www.upol.cz

pedagogická fakulta up v olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím 
učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, 
základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích 
zařízení, zaměřuje se také na oblast státní správy a samosprávy.

Bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia, programy 
celoživotního vzdělávání. Seznam všech studijních programů a oborů otevíraných v akademickém roce 2011/2012 
na webové stránce UP: www.studuj.upol.cz
profesní příprava učitelů všech stupňů a typů škol
•  mateřských (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika),
•  základních a středních (učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v oborech humanitních, filologických, uměnovědných, 

přírodovědných, technických),
•  sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy,
•  speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a ŠŠ.
V bakalářských SP specializace v pedagogice a SPP si uchazeči mohou sami volit dvouoborovou kombinaci.

příprava odborníků v oblasti
•  pedagogiky a vychovatelství (pedagogika-veřejná 

správa, pedagogika-sociální práce),
•  speciální pedagogiky (speciální pedagogika 

předškolního věku, speciálně pedagogická 
andragogika, speciální pedagogika-komunikační 
techniky, logopedie).

Nabízíme rovněž možnost pokračovat ve studiu  
v doktorských studijních programech. 

Elektronická přihláška ke studiu na Bc a Mgr studijní 
obory do 28. 2. 2011.
Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské 
a magisterské studijní obory – písemné a ústní zkoušky 
13. – 17. 6. 2011.
Den otevřených dveří 27. 11. 2010, 21. 1. 2011
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Soukromé vysoké školy (SVŠ) se v ČR rychle rozšířily (zatím jich je 
50) a dokonce již dvě SVŠ získaly statut univerzity (Metropolitní uni-
verzita a Univerzita J. A. Komenského). Největší výhodou SVŠ je jejich 
aktivní přístup ke studentům, kdy se jim snaží ulehčit výběr velkým 
počtem dnů otevřených dveří, termínů přihlášek a nenáročným při-
jímacím řízením. Novým trendem je založení SVŠ předními firmami 
(Škoda auto, Unicorne, Appian) a snahou vychovat si vlastní odborní-
ky. Podrobný přehled SVŠ najdete na www.VysokeSkoly.com.

Proč studovat na soukromé vysoké škole
VÝHODY: Soukromé vysoké školy nabízejí atraktivní obory, mož-
nost dokončit studium i v zahraničí. Kvalitní soukromé školy nabízejí 
vyšší standard vyučování a modernější učebny v porovnání s průmě-
rem veřejných škol. Některé soukromé školy vyučují v cizím jazyce 
(většinou v angličtině) a získaný titul uznávají partnerské zahranič-

ní univerzity. U většiny škol nejsou přijímací zkoušky příliš obtížné, 
nebo nejsou vůbec. V ročníku jsou menší skupiny studentů. Soukromé 
vysoké školy se snaží propojit výuku s praxí, nebo jsou přímo založeny 
firmami, které potřebují vychovat dostatek odborníků v oboru. 
NEVÝHODY: Studium na soukromých vysokých školách je placené. 
Některé školy nenabízejí navazující magisterské studium. Soukromé 
vysoké školy nabízejí zatím méně oborů. Soukromé vysoké školy 
(SVŠ) se v ČR rychle rozšířily (zatím jich je 50) a dokonce již dvě 
SVŠ získaly statut univerzity (Metropolitní univerzita a Univerzita 
J. A. Komenského). Největší výhodou SVŠ je jejich aktivní přístup 
ke studentům, kdy se jim snaží ulehčit výběr velkým počtem dnů 
otevřených dveří, termínů přihlášek a nenáročným přijímacím říze-
ním. Novým trendem je založení SVŠ předními firmami (Škoda auto, 
Unicorne, Appian) a snahou vychovat si vlastní odborníky. Podrobný 
přehled SVŠ najdete na www.VysokeSkoly.com.

Kam po maturitě: 
na soukromou vysokou!

  Literární akademie ( Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého ) s.r.o.

délka forma jazyk

Tvůrčí psaní a publicistika 3 roky prezenční + kombinovaná český

Komunikace v médiích 3 roky prezenční český

Adresa: 
Na Pankráci 54
140 00 Praha 4

Telefon:  
272 773 045

E-mail: lit-akad@lit-akad.cz

www.literarniakademie.cz

elektronická přihláška: ANO

Obory studia: Bakalářské (titul BcA.)

• Dny otevřených dveří: 7. dubna 2011 a 5. května 2011. 
• Část studia je možno absolvovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus.
• Stipendia pro nadané studenty !
•  Kurzy Tvůrčího psaní – určené široké veřejnosti, v rámci programu celoživotního vzdělávání.  

Kurzy probíhají 2x týdně v odpoledních hodinách.  
Více informací na www.literarniakademie.cz

délka forma jazyk

Tvůrčí psaní – Tvůrčí psaní 2 roky prezenční český

Tvůrčí psaní – Redakční práce 2 roky prezenční český

Tvůrčí psaní – Literatura faktu 2 roky prezenční český

Komunikace v médiích 2 roky prezenční český

Navazující magisterské (titul MgA.)

Studium na vysoké ve statistických číslech
Podle Ústavu pro informace ve vzdělávání se ke studiu na vysoké školy se v roce 2009 hlásilo 146,6 tis. uchazečů, kteří podali celkem 
325,0 tis. přihlášek. K přijímacím zkouškám se dostavilo 93,3 % uchazečů, přijato jich bylo 105,6 tis. (z toho 75,3 tis. do prezenční formy 
vzdělávání), z nichž celkem 99,8 tis. uchazečů ke studiu skutečně nastoupilo (do prezenční formy vzdělávání 70,7 tis.).
Uchazeči, kteří maturovali v roce 2009, podali celkem 61,0 % přihlášek.
Naprostá většina uchazečů se hlásí na veřejné vysoké školy (91,5 %). Soukromé vysoké školy přijaly celkem 15,0 tis. uchazečů, z nichž 
13,9 tis. ke studiu nastoupilo.
Uchazeči se nejvíce hlásí ke studiu humanitních a společenskovědních oborů (28,9 %), ekonomických (28,8 %), technických (22,4 %)  
a pedagogických oborů (19,7 %).

Šance na přijetí se každoročně zvyšuje
Díky tomu, že studijních oborů i fakult stále přibývá, šance na přijetí na vysokou školu se každoročně zvyšuje. Ukazují to mimo jiné údaje 
Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV).
 
Tabulka: Vývoj úspěšnosti uchazečů o studium na VŠ

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Podíl přijatých studentů na počtu přihlášených 59,2 % 58,0 % 61,1 % 64,6 % 66,2 % 70,6 %

Úspěšnost uchazečů 64,9% 63,3% 66,8% 70,1% 71,9% 76,4%

Zdroj: databáze ÚIV
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Adresa: Lázeňská 4, 118 00 Praha 1
Telefon: 257 530 202
E-mail: admissions@aauni.edu • www.aauni.edu 

ANGLO-AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s., (AAVŠ), byla založena v roce 1990 a je 
nejstarší soukromou vysokou školou v České republice. Sídlí v krásných historických 
palácích  Maltézských rytířů nedaleko Karlova mostu. 

Anglo-americká vysoká škola/Anglo-American University

VýhOdY STudIA:

•  individuální přístup
• interaktivní výuka 
•  multikulturní prostředí
• flexibilní rozvrh
•  úzké propojení výuky s praxí, stáže v partnerských firmách  

a organizacích
•  flexibilita financování školného
•  AAu poskytuje prospěchová stipendia, díky nímž mohou  

ti nejlepší studovat zadarmo

dNY OTEVřENýCh dVEří jsou na AAVŠ organizovány každou 
středu od 12:00 do 17:00. Školu je také možné navštívit kdykoliv 
po dohodě s Přijímací kanceláří (Admissions Office).

POdÁNí PřIhLÁŠEK: AAVŠ přijímá přihlášky v průběhu celého 
roku. Studium je možné zahájit jak v podzimním, tak v jarním 
semestru. 

Od svého založení zde studovali a studují posluchači z více 
než šesti desítek zemí celého světa. Struktura přednášejících 
je rovněž mezinárodní. Na AAVŠ působí odborníci s doktoráty 
z Yale, Stanfordu a dalších prestižních, nejen amerických, 
univerzit. Absolventi školy se úspěšně uplatnili a uplatňují na 
domácím trhu i v zahraničí, ať už jako podnikatelé či vedoucí 
pracovníci národních a nadnárodních společností, organizací, 
institucí i diplomatických služeb.

Smyslem vyučovaných programů je předat studentům kromě 
teoretických vědomostí i praktické znalosti a dovednosti. Výuka 
probíhá pouze v anglickém jazyce a je založena na amerických  
a britských tradicích.  
AAVŠ vytváří interaktivní prostředí v malých studijních 
skupinách, kde je kladen důraz na samostatné myšlení, exaktní 
uvažování a vytříbení dovednosti psaného i mluveného projevu.

Studenti mohou absolvovat část studia na některé  
z partnerských univerzit v USA (Central Michigan University, 
University of Hawai, Hilo). AAVŠ je také zapojena do 
mezinárodního programu Erasmus, který umožňuje studentům 
výměnné pobyty v rámci zemí EU.

STudIjNí PROGRAMY:

BAKALÁřSKé:
•  Ekonomika a management
•  Ekonomika a management se zaměřením na strategický 

marketing 
•  Ekonomika a management se zaměřením na marketing  

a komunikaci
•  Mezinárodní vztahy
•  Politika a společnost
•  Humanitní studia společnosti a kultury
•  Žurnalistika a komunikace
•  Komparativní obchodní právo

MAGISTERSKé:
•  Obchod a právo na mezinárodních trzích
•  Kvantitativní metody řízení rizik a portfolia
•  Mezinárodní vztahy a diplomacie
•  Humanitní studia
•  Veřejná politika
•  MBA - ve spolupráci s Chapman University, USA

Všechny programy jsou akreditovány Ministerstvem  
školství ČR s výjimkou bakalářského programu  
Komparativního obchodního práva – zde diplom uděluje 
University of Wales a akreditace je britská. Program MBA  
je držitelem prestižní světové akreditace AACSB.
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CEVRO Institut, Praha

Adresa: Jungmannova 17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
El. přihl.: ANO  •  Telefon: 221 506 707
E-mail: info@vsci.cz • www.cevroinstitut.cz

 

  

•  Studium oborů s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru.

•  Renomovaný pedagogický sbor v čele s Prof. Miroslavem Novákem; Prof. dušanem hendrychem a Prof. josefem Šímou

•  Individuální přístup ke studentům, rodinné prostředí

•  Prezenční i kombinovaná forma studia přímo v centru Prahy

•  Moderní metody výuky, stipendia, domácí i zahraniční stáže

ŠIROKé uPLATNĚNí: 
management ve veřejné správě i soukromém sektoru, domácí, evropské i celosvětové 
politické instituce, právní oddělení firem, obchodní i marketingová oddělení firem  
i veřejných institucí, analytická oddělení a útvary, výzkumné agentury, think-tanky,  
nadace a jiné NGOs, média a PR agentury
Dny otevřených dveří: Obvykle každou první středu v měsíci v 16 hodin.  
Aktuální termíny naleznete na internetových stránkách školy: www.cevroinstitut.cz.
Individuální informační schůzky jsou možné po dohodě na tel.: 221 506 707.
Většinu nabízených oborů můžete studovat také v Českém Krumlově
E-mail: petra.haitmannova@vsci.cz; Tel.: 774 427 401.

OBORY STudIA
BAKALÁřSKé STudIuM (Bc.) v oborech:
- POLITOLOGIE A MEzINÁROdNí VzTAhY
- PRÁVNí SPECIALIzACE – VEřEjNÁ SPRÁVA
- PRÁVNí SPECIALIzACE – PRÁVO V OBChOdNíCh VzTAzíCh
- SOCIOLOGIE – SOCIÁLNí ANALýzY
délka studia: 3 roky, Forma studia: prezenční/kombinovaná

MAGISTERSKé STudIuM (Mgr.) 
– navazující magisterské studium v oborech:
- POLITOLOGIE
- VEřEjNÁ SPRÁVA
délka studia: 2 roky,  
Forma studia: prezenční/kombinovaná

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola právních a sociálních studií. 

Učíme jen to, co budete opravdu potřebovat!

Prestižní britské bakalářské 
a magisterské studium v češtině 
najdete snadno.

V Praze Céčkem na Budějovickou, 
v Brně jedničkou na Pionýrskou 
a v Ostravě osmičkou na 17. listopadu.

Najdete nás na Facebooku 
nebo na www.bibs.cz

tel.: +420 545 211 087, e-mail: marketing@bibs.cz 

Bakalářské programy
  Právnicko-ekonomické

–  Právo a ekonomika BA (Hons)
  Ekonomické

–  Ekonomika a management – Bc., 
BA (Hons)
 Double degree Bc. + BA (Hons)

Manažerský program
MBA Senior Executive se zaměřením
na strategické řízení

Magisterské programy
   Právnické

–  LLM Obchodní právo v kontextu 
práva Evropské Unie 

   Právnicko-ekonomické
–   Právo a ekonomika MSc

  Ekonomické
–  Ekonomika a management MSc

Novinka –  International Doctorate PhD in Business
and Administration pro podnikatele a manažery*

STUDIJNÍ PROGRAMY

* v anglickém jazyce

Brno
Budova Meta
Lidická 81, Brno

Praha
Budova BDO
Olbrachtova 5, Praha 4

Ostrava
Podnikatelský inkubátor 
VŠB–UT Ostrava
Studentská 17, Ostrava
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Adresa: Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
El. přihl.: ANO • Telefon: 251 512 231, 800 555 808
E-mail: vsmie@vsmie.cz • www.vsmie.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha

VŠMIE je soukromá vysoká škola vyučující informatiku, ekonomiku a právo.
To, čemu věříme, se vejde do 3 slov:
VzdĚLÁNí, PARTNERSTVí, ÚSPĚCh.

O ŠKOLE
Specializujeme se na oblasti, ve kterých nás mnozí považují za nejlepší. 
Poskytujeme špičkové vzdělání v jedinečné kombinaci informatiky, ekonomiky  
a práva, a to formou denního i dálkového studia. u nás můžete získat bakalářský 
titul v tříletých oborech: Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika a Právní 
specializace. Naším cílem není vychovat z vás vědce, ale co nejlépe vás připravit na 
budoucí informatickou, manažerskou a právní praxi. Výuka u nás není zadarmo, 
stejně jako tomu bude v dohledné době na veřejných školách. Oproti nim vám však 
poskytneme vzdělání, které vám pro život a kariéru opravdu k něčemu bude. 

INFORMACE O MOžNOSTECh STudIA

BAKALÁřSKé STudIjNí OBORY:
MANAgEMENT ICT
INfORMAČNí TECHNOLOgIE
MANAŽERSKá EKONOMIKA
PRáVO V PODNIKáNí
PRáVNí VE VEřEJNé SPRáVě

MBA STudIuM:
INTERNATIONAL MANAgEMENT  
(ve spolupráci se Swiss Business School)

PřIjíMACí POhOVORY:
u přijímacího pohovoru  
se zjišťuje:

•    zájem o studium
•    úroveň všeobecné  

informovanosti  
o problematice vybraného 
studijního oboru

•    kvalita komunikačních  
dovedností

zAhÁjIT STudIuM  
MůžETE  BEz  
PřIjíMACíCh TESTů!

Klíčová vzdělávací témata v oboru:
Aplikovaná informatika:
•  moderní programovací jazyky (.NET, C#, JAVA, PHP)
•  počítačové sítě - fungování počítačových sítí, jejich 

tvorba a správa, CISCO koncept,
•  databázové systémy – návrh, tvorba a správa,  

ORACLE standard,
•  řízení podniku v informační společnosti - systémy  

CRM, ERP apod.,
•  business a ICT, tvorba a testování software
•  operační systémy platformy Linux a Windows
•  počítačové a internetové právo, ochrana  

a bezpečnost dat.

Ve 2. ročníku si posluchač vybírá ze dvou specializací:
•  Management ICT: zaměřeno na řízení projektů a návrh 

informačních systémů.
•  Informační technologie: zaměřeno na programování  

a správu sítí, databází a systémů.

Klíčová vzdělávací témata v oboru 
Manažerská ekonomika:
•  manažerská ekonomika – řízení firemního hospodaření, 
•  finanční, nákladové a manažerské účetnictví, 
•  controlling - metody zjišťování a odstraňování 

nedostatků ve firemních procesech,
•  moderní marketing a komunikace – metody získávání  

a udržování zákazníků, řízení reklamní komunikace apod.,
•  podnikání na Internetu - e-shopy, elektronické 

bankovnictví apod.
•  procesní a projektový management

Klíčová vzdělávací témata v oboru  
Právní specializace:
• obchodní právo v praxi, 
•  živnostenské právo, regulace podnikání, 
•  podniková ekonomika, bankovnictví, právo cenných 

papírů, mezinárodní obchodní právo,
•  právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, 

pojišťovací právo,
•  autorské právo, průmyslová práva.
•  základy politologie, ústavní soudnictví, správní soud-

nictví,
•  rozhodovací činnost orgánů veřejné správy,
•  právní vztahy k nemovitostem,
•  pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční 

hospodaření samosprávných celků.
Posluchač si vybírá ze dvou specializací:
•  Právo v podnikání: zaměřeno na oblast podnikového 

práva.
•  Právo ve veřejné správě: zaměřeno na právo v oblasti 

státní správy, místní samosprávy a neziskové sféry. 

VzdĚLÁNí, 
PARTNERSTVí, 
ÚSPĚCh.

Partneři školy: 

Oracle Academy poskytuje studentům know-
how potřebné pro úspěšné budování kariéry. 
Dále poskytuje software a výukové materiály 
pro vyučované předměty na škole.

Společnost HP je výhradním dodavatelem PC 
tabletů a zároveň partnerem v oblasti náboru 
absolventů do praxe.

Díky spolupráci s KB je studium na naší 
vysoké škole dostupné opravdu každému.

MS IT Academy Program nám posky-
tuje podporu při výuce informačních 
a komunikačních technologií.

Společnost CISCO zaštiťuje výuku 
v předmětech o počítačových sítích včetně 
mezinárodně uznávané certifikace CCNA.

zVOL SI 
SPRÁVNOu

VEjŠKu...

KPM09_SVS.indd   33 25.8.2010   23:19:56



SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY34

bakalářské studium
management, mezinárodní ekonomika a právo,
účetnictví, bezpečnostní management

Bc.

Soukromá vysoká škola 
ekonomických studií

www.svses.cz
Lindnerova 1, Praha 8

tel.: 284 840 027, 284 841 027
e-mail: info@svses.cz

nejsme
�ádní 
suchaři

navazující magisterské studium
strategický management, finanèní managementIng.

 a  studijní obory.         Studium MBA.
(Bc.)
(Bc.) – výuka v anglickém jazyce 

 (Bc.)
 (Bc.)

 (Bc.) 

Jsme

 do  (1. kolo) a do  (2. kolo)

283101121
283101111
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 University of New York in Prague

Adresa:  Legerova 72, Praha 2

Telefon: 224 221 281

E-mail: admission@unyp.cz  
 
www.unyp.cz 

university of New York in Prague (uNYP) byla založena 
v roce 1998 ve spolupráci se State university of New York 
(SuNY) Empire State College (uSA).

Na UNYP je možno studovat úspěšné bakalářské a magisterské programy 
zahraničních partnerských univerzit (BA, MA, MBA, LLM). Mezi tyto univerzity 
patří již zmiňovaná SUNY Empire State College, neméně významnými partnery 
jsou renomované La Salle University, National American University (obě USA), 
University of greenwich (UK) a švýcarský Institut Universitaire Kurt Bösch.

Výuka probíha v anglickém jazyce.

uNYP je jako soukromá vysoká škola uznána Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, dále je akreditována Britskou akreditační radou 
(British Accreditation Council) a je členem České asociace MBA škol (CAM-
BAS) a Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Výhody studia na uNYP:
Princip spolupráce s partnerskými univerzitami nespočívá pouze v tom, že ab-
solvent UNYP získává diplom prestižní zahraniční univerzity; tato spolupráce se 
zásadně promítá do průběhu celého studia. V jeho rámci jsou uplatňovány tytéž 
výukové metody, výjimkou není ani hostování lektorů z partnerských univerzit.
Výsledkem je styl výuky, jehož smyslem je na jedné straně napomoci plnému 
rozvinutí potenciálu každého jednotlivého studenta a na straně druhé 
komplexně vybavit studenty do profesního i každodenního života. Individuální 
a otevřený přístup spolu s interaktivními a dynamickými výukovými metodami 
studentovi umožňují uplatnit a dále zdokonalovat jeho analytické, komunikační 
a rozhodovací schopnosti. Důležitým předpokladem pro kvalitní a efektivní 
výuku je pochopitelně i složení pedagogického sboru, proto na UNYP působí 
vybraní lektoři z akademického i profesního prostředí ze Spojených států, 
Evropské unie a České republiky. Výuka v anglickém jazyce umožnuje studium 
také zahraničním studentům. Ti spolu s lektory z různých zemí světa vytvářejí 
mezinárodní prostředí.

Proč zvolit uNYP
•  absolvent získává diplom prestižní zahraniční univerzity, zároveň může získat 

i český titul bakalář 
•  úzké propojení výuky s praxí a spolupráce s firmami 
•  osvojení mluveného i písemného projevu v anglickém jazyce na profesionální 

úrovni 
• multikulturní prostředí 
• výhodné postavení na trhu práce 
• flexibilita financování školného

V současné době studuje na university 
of New York in Prague přes 700 studentů 
z více než 60 zemí. 
Bakalářský program  
– prezenční studium, 4 – leté:
•  Business Administration
•  International Economic Relations
•  Communication & Mass Media
•  Psychology
•  English Language & Literature
Všechny bakalářské obory prezenčního studia jsou 
zakončeny získáním diplomu ze State University of New 
York Empire State College (USA). V oborech Business Ad-
ministration, International Economic Relations a Commu-
nication & Mass Media má student možnost získat vedle 
diplomu z americké univerzity i český bakalářský diplom.
Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské vzdělání, 
motivační esej a test z anglického jazyka.

Bakalářský program  
– prezenční a víkendové studium, 3 – leté
•  European Bachelor´s of Business  

Administration v oborech:
 •  Business Administration
 •  Marketing
 •   Finance
Tento obor je zakončen získáním českého bakalářského 
diplomu. Požadavky na přijetí: ukončené středoškolské 
vzdělání, motivační esej a test z anglického jazyka.

Postgraduální studium:
•  Professional Communication & Public 

Relations
•  M.A. in Clinical-Counseling Psychology
•  MBA* v oborech:
 •  Management
 •  řízení lidských zdrojů
 •  Bankovnictví 
 •  Marketing
 •  Informační technologie 
 •  MBA in Sustainability
 •  MBA in Project Management
•  LLM:
 •  International and Commercial Law
 •  M.A. in European Law and European 

Integration
•Phd by Publication
* tento obor je možno studovat jak prezenční víkendovou 
formou tak on-line formou

Certifikát:
•  Peace, Conflict, And Environmental  

Studiesw w w.unyp.cz
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  Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. nabízí čtyři bakalářské studijní obory 

APLIKOVANé INFORMAČNí TEChNOLOGIE
INFORMAČNí MANAGEMENT
VEřEjNOSPRÁVNí STudIA
MANAGEMENT A MARKETING

Adresa: 
Okružní 935

674 01 Třebíč

Telefon:  
568 850 047  
800 400 220

E-mail: 
info@zmvs.cz
www.zmvs.cz

• Přijímací řízení se skládá ze všeobecného testu. 
• Termíny přijímacího řízení: 14. 2. 2011, 25. 4. 2011, 16. 5. 2011, 22. 8. 2011
•  Podmínky přijímacího řízení pro tříleté studium – zaslat elektronickou přihlášku,  

ověřenou kopii maturitního vysvědčení a poplatek za přijímací řízení 550,- Kč. 
 

Od 17. 1. 2008 může ZMVŠ na základě registrace statutu školy přijímat absolventy vyšších odborných 
škol a uznat jim část dosaženého studia na vyšší odborné škole. Podmínkou pro studium je 70 % shoda 
studijních programů VOŠ a ZMVŠ.

Studenti si mohou během tří semestrů doplnit vzdělání, které je rozdílné mezi VŠ a VOŠ.  
Po absolvování tohoto studia a napsání bakalářské práce je student připuštěn ke státní závěrečné 
bakalářské zkoušce a po jejím úspěšném složení je studentovi přiznán vysokoškolský titul bakalář.

  Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Adresa: 
Campus Park Stodůlky

Nárožní 2600/9, 
158 00  Praha 5

Elektronická přihláška:
http://is.bivs.cz/prihlaska

Telefon:  
infolinka: 251 114 555

Bankovní institut vysoká škola, a.s. se řadí k vysokoškolským institucím, které se ve své činnosti nezaměřují výlučně na „produkci 
absolventů“, ale věnuje velkou pozornost i rozvíjení vědy a výzkumu. BIVŠ se odlišuje od ostatních vysokých škol především 
dlouholetou mezinárodní zkušeností jak samotné školy, tak prostřednictvím partnerských vysokých škol a mezinárodních 
oborových asociací, kterými je členem. Škola patří do německého vzdělávacího holdingu COGNOS AG, jehož součástí jsou školy  
i s několikasetletou tradicí, např. hochschule Fresenius – university of applied science, působící v Německu od roku 1848. 
CO STudIuM NA BIVŠ PřINÁŠí STudENTůM:
• výborné uplatnění absolventů (téměř všichni absolventi BIVŠ v době ukončení školy mají uplatnění v praxi)
• pedagogický tým se zkušenostmi z praxe i z akademického prostředí
• aktuální informace z praxe a výzkumů
• servis pod jednou střechou (učebny, přednáškové sály, studovna, knihovna, stravování, golfový simulátor, posilovna aj.)
• možnost studovat na 5ti střediscích v regionech ČR, na Slovensku a v Kyjevě
• bezbariérový přístup
• moderní zázemí
•  možnost realizace studentů ve školním časopise a dalších mimoškolních aktivitách (pořádání akcí pro studenty, výstavy, 

sportovní reprezentace na ČAH, reprezentace na konferencích, výzkumných projektech a další)
•  zahraniční stáže (pracovní stáže zprostředkované organizací AIESEC, studijní stáže v rámci 

výměnných programů ERASMuS nebo v rámci vlastních mezinárodních poboček)

V BAKALÁřSKýCh OBORECh BIVŠ lze studovat Bankovní management (v českém, 
anglickém a ruském jazyce), Oceňování majetku, Veřejnou správu a Eu, Ekonomiku  
a management malého a středního podnikání, Ekonomiku a management zdravotních  
a sociálních služeb, Pojišťovnictví, Informační technologie, Elektronické obchodování. 

MAGISTERSKé OBORY BIVŠ nabízí: Finance a Informační technologie a management.
www.bivs.cz

ChCETE VSTOuPIT dO SVĚTA VIP jAKO KVALIFIKOVANí 
OdBORNíCI?
zVOLTE KARIéRu V dIPLOMACII NEBO VEřEjNé SPRÁVĚ NA 
MEzINÁROdNí ÚROVNI!

Adresa: 
U Santošky 17, 

Praha  5
Telefon: 251 171 935

E-mail:  
info@vip-vs.cz

www.vip-vs.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Vzdelávací 
a konzultačný inštitút v Bratislave zajišťují a bakalářský a magisterský 
studijní program MEzINÁROdNí A VEřEjNé VzTAhY v prezenční 
i kombinované formě se studijní obory:
MEzINÁROdNí VzTAhY A dIPLOMACIE • VEřEjNÁ SPRÁVA • PuBLIC RELATIONS • MEzINÁROdNí A dIPLOMATICKÁ STudIA • EVROPSKÁ STudIA A VEřEjNÁ SPRÁVA • POLITOLOGIE A POLITIKA V MEzINÁROdNíCh A VEřEjNýCh VzTAzíCh“
Působíme jako české nezávislé a svobodné vysokoškolské pracoviště realizující vzdělávací programy 
cíleně soustředěné na Evropskou unii, diplomacii, veřejnou správu a Public Relations. Poskytujeme 
studium těm, kdo kvalifikovaným výkonem perspektivních povolání mají vysoké ambice uspět 
v prestižním a náročném prostředí domácí i mezinárodní konkurence. Rozvíjíme koncepci studijních 
plánů a metod výuky v souladu s perspektivními společenskými nároky a potřebami studentů.
Přinášíme aktuální informace o vývojových trendech v pojetí a přístupu k mezinárodním a veřejným 
vztahům. Vychováváme absolventy s globálním, multikulturním rozhledem, kteří umí komunikovat na 
vysoké úrovni a jsou připraveni zastávat významné pozice na národní i nadnárodní úrovni. Vytváříme 
podmínky pro profesní i osobnostní rozvoj každého studenta v mimořádně přívětivém a tvůrčím 
prostředí. Máme tým vysoce erudovaných pedagogů a odborníků z praxe s bohatými zkušenostmi 
v oborech, které přednášejí. završujeme vnitřně provázanou soustavu dceřiných společností 
s jedinečnými studijními programy.

  Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 

Navštivte  nás na 
www.vip-vs.cz
www.vip-vs.sk
nebo 
v den otevřených 
dveří, který se 
koná v pražském 
sídle 9. září 
od 15 hod.

další informace 
na webových 
stránkách školy.
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www.akcentcollege.cz

nabízí tříleté bakalářské studium v perspektivních 
oborech s pedagogickým zaměřením:

› Angličtina jako cizí jazyk
› Čeština jako cizí jazyk

Připravíme vás na práci lektora i k navazujícímu
magisterskému studiu.

Ke studiu se stále můžete hlásit on-line.

Soukromá vysoká škola

AKCENT College

●  Bc. ● Ing.  ● Mgr. ●  MBA ● Ph.D.

Chci být Tvá první...
...Tvá první soukromá 
ekonomická univerzita v ČR

Vysoká škola finanční a správní

Dny otevřených dveří: 
● 6. - 10. 09. 2010

Praha            Kladno            Most
tel.: 210 088 827 tel.: 312 242 187 tel.: 476 707 722

●  Aplikovaná informatika

●  Bankovnictví

●  Finance a finanční služby

●  Marketingová komunikace

●  Pojišťovnictví

●  Řízení podniku a podnikové finance

●  Veřejné finance

●  Veřejná správa
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 SVI Kladno – Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o.

Adresa:  
C. Boudy 1444,  
272 02 Kladno,  

Pobočka Karlovy Vary 
– Bohatice,  

U Trati 70/9, 360 04
Pobočka: Kytlická 757, 
190 00 Praha 9 – Prosek

Telefon: 
KLA 312 663 822 
PHA 242 483 841 
KV 733 765 498

E-mail: 
studijni@svikladno.cz  

studijni.praha@svikladno.cz
studijni.kv@svikladno.cz 

www.svikladno.cz

Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně na adresách jednotlivých poboček. 
 
Není vyžadováno lékařské potvrzení.  
Na základě podané přihlášky obdrží uchazeč pozvánku pouze k přijímacímu pohovoru 
organizačního charakteru.

OBORY STudIA
   Název oboru
   Stupeň vzdělání Délka Forma Jazyk
   Podniková ekonomika a management (Bc.) 3 roky prezenční Český
      bakalářské
   Marketing (Bc.) 3 roky prezenční Český
      bakalářské
   Ekonomika a management obchodu (Bc.) 3 roky prezenční Český
      bakalářské

NOVĚ specializace v oboru Marketing pod názvem „MARKETING LÁzEŇSKýCh SLužEB“.

•   Standardní délka studia je 3 roky. Absolventi VOŠ mají možnost zkráceného studia.
•   S podporou programu Socrates-Erasmus byly přepracovány studijní plány všech oborů na modulovou formu 

s kreditním hodnocením ve vazbě na evropský model přenosných kreditů ECTS. Současně s diplomem o státní 
závěrečné zkoušce je studentům vydáván Supplement diploma/dodatek k diplomu, ve kterém jsou vyznačené 
absolvované moduly a získané kredity, které jsou započitatelné při pokračování ve studiu příbuzných oborů 
v ČR i v zemích Eu.

•   Studium je řádně zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. 
Absolventi získávají titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděný před jménem).

•   Škola získala od Evropské komise Erasmus university Charter dohodu, která škole otevřela přístup do celé škály 
evropských programů a výměnných studentských aktivit.

•   Studenti bydlící mimo okres Kladno, Karlovy Vary a Praha mají možnost požádat o ubytovací stipendium.
•   dopravní spojení – zastávky autobusů přímo před školou
•   Velmi přijatelné školné – 19 000,- Kč za semestr (možnost požádat o splátkový kalendář)

VSO_185x130.indd   1 19.7.2010   13:07:50
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 Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Adresa: 
Komenského 1, 

566 19  Vysoké Mýto

Telefon: 
465 420 314 

Fax: 
465 424 710

E-mail: 
skola@stavebniskola.cz    

 
www. stavebniskola.cz

Pro absolventy gymnázií a středních odborných 
škol  nabízíme studium perspektivního 
stavebního oboru 

36-41-N/03  INžeNýrské stavItelství
se specializací na dopravní 
nebo vodohospodářské stavby

Studium je ukončeno absolutoriem, absolvent získá titul 
Diplomovaný specialista ( Dis ) a mezinárodní 
certifikát Ies (International Education Society) pro lepší 
uplatnění na mezinárodním trhu práce.

Podstatné zkrácení bakalářského studia na Fakultě 
stavební Technické univerzity v Ostravě a Moravské 
vysoké škole v Olomouci.

Další informace na webových stránkách, telefonicky, 
případně osobně na adrese školy.

Strabag a.s., významný dodavatel stavebních prací v ČR,  
podporuje vyšší odbornou školu stavební vysoké Mýto  
a nabízí uplatnění absolventům studijních oborů dopravní 
stavitelství a vodohospodářské stavby.         

 

kam po škole: na vyšší odbornou školu! 
Složili jste maturitu a čeká vás rozhodování co dál. Vyvstává tu řada 
otázek týkajících se jednak typu školy, oboru a také délky studia. Dob-
rou alternativou se pro řadu studentů stala vyšší odborná škola (VOŠ). 
Pro někoho může VOŠ představovat východisko po neúspěšných při-
jímacích zkouškách na VŠ. Jiní se na VOŠ hlásí cíleně, protože chtějí 
získat vzdělání za dobu kratší, než vyžaduje studium na vysoké škole.

V ČR se VOŠ objevily jako zcela nový typ studia 
po roce 1990. Jejich koncepce byla částečně pře-
vzata ze zahraničí, kde obdobné instituce existu-
jí již řadu let a jsou tradičním prvkem vzdělávací 
soustavy. VOŠ se u nás, podobně jako v zahra-
ničí, dělí na soukromé a státní. Celkový počet 
VOŠ v ČR je přibližně 170.

Hlavním rozdílem mezi VOŠ a VŠ je zejmé-
na délka studia a větší sepětí teorie s praxí. 
Výraznou charakteristikou studia na VOŠ je těs-
né propojení výuky s praktickou činností, přičemž na většině vyšších 
odborných škol trvá praxe minimálně jeden semestr. Absolventům to 
umožňuje rychlejší orientaci při nástupu do zaměstnání a schopnost se 
v co nejkratší době přizpůsobit novému pracovnímu prostředí. Toto je 
nespornou předností oproti vysokým školám, které kladou hlavní důraz 
na teoretickou stránku studia. Nezanedbatelnou výhodou VOŠ je snazší 
přijímací řízení a možnost podat přihlášku až do konce dubna (lze se na 
ně ale dostat i ve 2. či 3. kole přijímacího řízení, tedy koncem srpna).

Mezi nevýhody VOŠ patří finanční náklady v podobě školného. Na stát-
ních VOŠ se školné pohybuje v rozmezí od 2000 do 6000 korun ročně. 
Na soukromých VOŠ je tato částka podstatně vyšší (od 10 000 do 40 000 

Kč ročně). Určitým handicapem může být také to, že vyšší odborné školy 
si až na výjimky zatím nevybudovaly takovou prestiž jako vysoké ško-
ly. Délka studia na VOŠ se v pohybuje v rozmezí od 2 let až do 3,5 let 
(dálkové studium 3 až 4 roky). Studium by se mělo svým pojetím a cha-
rakterem blížit studiu na vysoké škole. To znamená, že výuka je rozložena 
do semestrů, na konci každého semestru je zkouškového období, výuka 

se uskutečňuje v podobě seminářů a přednášek atd. 
Studovat je možné prezenčně i dálkově (distančně). 
Po úspěšném zakončení studia student  získává titul 
„diplomovaný specialista“ (DiS).

V roce 1999 byl umožněn vznik soukromých vyso-
kých škol na základě VOŠ. Této možnosti využilo 
více než 15 subjektů, které tímto způsobem založily 
soukromé VŠ. Studenti VOŠ s titulem DiS tak 
mohou navázat studiem na soukromé VŠ a získat 
titul Bc již za dva roky. Nabídka VOŠ, pokud jde o 
jejich zaměření, je dnes už opravdu velká. Uchazeči 

mají na výběr ekonomické, humanitní, technické, zdravotnické, umělec-
ké, zemědělské obory, cestovní ruch, hotelnictví, atd. 

Důležité je vybrat si kvalitní školu s perspektivou dobrého uplatnění 
po jejím absolvování. Jedním z poznávacích kritérií pro posouzení kva-
lity školy je certifikát kvality EVOS. Uděluje ho Řídící rada programu 
EVOS, v níž zasedají čelní představitelé některých profesních svazů, např. 
Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu. Neznamená to však, že škola 
bez tohoto certifikátu je špatná! Dalšími, neméně důležitými kritérii jsou: 
pověst školy, úroveň organizace přijímacího řízení, podoba informačních 
materiálů, internetové stránky, počet studentů, uplatnění absolventů, 
možnost navazujícího studia atd. 

DůležIté INforMačNí 
INterNetové stráNky: 
www.vyssiodborneskoly.com
Adresář vyšších odborných škol
www.ssvs.cz - Sdružení škol vyššího studia
www.asociacevos.cz 
Asociace vyšších odborných škol
www.kamPoMaturite.cz
vaše možnosti studia po maturitě
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Střední odborná škola pedagogická,  
gymnázium a vyšší odborná škola karlovy Vary 

Adresa:  
SOŠ pedagogická,  

G a VOŠ Karlovy Vary,  
Lidická 40,  

360 20 Karlovy Vary
Telefon: 355 321 811, 

355 321 822 
E-mail:  

info@pedgym-kv.cz 
www.pedgym-kv.cz 

v 90. letech 20. století se staly součástí školy  
2 gymnaziální obory a od školního roku 2005/2006 
byla dokončena finální profilace školy otevřením 
oboru voŠ 75-32-N/007 sociální pedagogika
Délka studia: 3 roky
typ studia: denní (dálkové)
termín přijímacích zkoušek: červen a srpen 2011
Podmínky přijetí: maturitní zkouška a splnění 
podmínek přijímacího řízení
Ukončení studia: absolutorium 
titul: DiS.
Školné: 3 000 Kč ročně (v souladu s legislativou) 
Uplatnění: Díky demografickému vývoji v posledním 
desetiletí a aktuální situaci v imigrační politice našeho 
státu je uplatnění absolventů tohoto oboru velmi 
široké a prochází napříč několika resorty. 

Adresa:
Blažejské náměstí 9,

772 00 Olomouc
Telefon: 

585 208 813
Fax: 585 227 508

E-mail:  
info@dorkas.cz
www.dorkas.cz

studijní obor: soCIálNí a DIakoNICká PráCe

Studenti jsou připravováni k výkonu profese 
sociálního pracovníka s kvalifikací podle zákona  
o sociálních službách.
Příslušnost k některé církvi není podmínkou 
přijetí, uchazeč by však měl mít kladný vztah 
k diakonickému zaměření vzdělávacího programu 
a respekt ke křesťanskému zaměření školy. 
Přijímací řízení probíhá formou individuálního 
pohovoru na základě motivačního dopisu.
Možnost žádat o ubytování na studentské koleji, 
která je součástí školní budovy.
týden otevřených dveří: 7. – 11. února 2011
Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacího 
řízení: 20. května 2011

Vyšší odborná škola sociální 
a teologická – dorkas, olomouc

SVatojánSká kolej – Vyšší odborná škola 
pedagogická, Svatý jan pod Skalou

Adresa: 
Svatý Jan pod Skalou 1,

266 01, p. Beroun
Telefon: 

311 671 308, 
311 672 461

E-mail: 
info@svatojanskakolej.cz 
www.svatojanskakolej.cz 

obor: 75-31-N/03 Předškolní  
a mimoškolní pedagogika
forma: denní a kombinovaná
Délka studia: 3 roky
Školné: denní: 5500Kč, kombinovaná: 7000 Kč
Podání přihlášek: do 15. května
Uplatnění: samostatný učitel v mateřské škole  
a pedagog volného času
Během studia je zařazeno 20 týdnů praxe  
a při výuce je kladen důraz na praktické využití 
získaných znalostí.
Možnost ubytování a stravování přímo v budově 
školy.
Den otevřených dveří: 13. dubna 2011

Vyšší odborná škola potravinářská, kroměříž

Adresa:
Štěchovice 1358, 
767 54 Kroměříž

Kontaktní osoba:   
Mgr. Ing. Michal Pospíšil   

Telefon, fax:  
573 334 936 

www.vospaspsm.cz

bakalářský stUDIjNí PrograM:  
Chemie a technologie potravin
s profilací:  Technologie mléka a mléčných výrobků 
forma studia: denní i kombinovaná 
akreditovaný ve spolupráci s FT UTB Zlín
Přihlášky na FT UTB Zlín, kopie na VOŠP Kroměříž, 
informace na www.ft.utb.cz 

PrograM vyŠŠího oDborNého stUDIa:  
Potravinářská technologie
s profilací: Technologie a hygiena potravin
forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
roční školné: 3 000 Kč

Střední škola podnikatelská 
a Vyšší odborná škola, kroměříž

Adresa:
 Tovačovského 337,

767 01  Kroměříž

Telefon: 
573 343 942

 
E-mail:  

 spos@spos.cz
www.spos.cz

tUrIsMUs: tříleté denní studium 
Daňová a fINaNčNí sPráva: tříleté denní  
a dálkové studium

Uplatnění absolventů: 
turismus: střední a vyšší funkce v cestovních 
kancelářích, dopravních společnostech, hotelech, 
informačních střediscích a dalších zařízeních  
v oblasti cestovního ruchu a služeb. 
Daňová a finanční správa: řízení a ekonomika 
obchodních a výrobních společností.

Přijetí ke studiu: Přijímací zkoušky se nekonají. 
Prospěchová stipendia, praxe v tuzemsku 
a zahraničí.

Vyšší odborná škola  
a Střední zemědělská škola, tábor

voŠ nabízí 3leté studium
41-31 -N/04 Péče o krajINU 
se zaměřením:
•  pozemkové úpravy a ekologie krajiny
•  zemědělské technologie a stavby v krajině

poskytuje vědomosti a dovednosti  
potřebné pro zvládnutí činností při navrhování 
pozemkových úprav, využití půdy, při návrhů 
projektů pro obnovu a údržbu krajiny 
a zemědělských staveb

Adresa:
Nám. T. G. Masaryka 788, 

390 02 Tábor
Telefon: 

381 252 686, 
380 421 030

E-mail:  
horejsi@szes.tabor.cz

www.szes.tabor.cz

Vyšší odborná škola cestovního ruchu  
a mezinárodního obchodního styku, Praha

Adresa:
Ortenovo nám. 34,

Praha 7 – Holešovice

Telefon: 
222 782 007, 
603 251 745

E-mail:  
spsvos@volny.cz

www.voscr.cz

Proč studovat právě na této škole ?
Nabízíme Vám mladé progresivní vedení a perspe-
ktivní obory s možností využití 3 cizích jazyků, které 
se naučíte během studia. Mezi nimi jsou jazyky, které 

nevyučuje žádná škola stejného zaměření. Možnost výběru je z 39 cizích 
jazyků. Možnost dalšího studia na VŠ na základě uznaných zkoušek 
z VOŠ ve zkráceném studiu.
•  Možnost individuálního vzdělávacího plánu. 
•  Minimální školné.
•  Technické vybavení na špičkové úrovni.
•  Ubytování a stravování je zajištěno. 

Dny otevřených dveří:   
každý den na základě telefonické či emailové dohody

Přihlášky již přijímáme od ledna. 
Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor.

Vyšší odborná škola zahradnická Mělník

Adresa:  
Na Polabí 411, 
276 01 Mělník

Telefon:  
315 623 023-5, 

602 232 333
E-mail:  

skola@zas-me.cz 
www.zas-me.cz 

Denní tříleté a dálkové tříapůlleté studium
vzdělávací program:  
ZahraDNí a krajINNá tvorba
Dny otevřených dveří: 1. - 2. 10., 10. 11., 8. 12. 2010, 
12. 1., 9. 2., 16. 3. a 4. 5. 2011
Uplatnění: státní správa, podnikatelská sféra  
(okrasné školkařství, realizace sadových úprav  
a jejich údržba), obchod a oborové poradenství, 
střední stupeň projektantské činnosti, školství
PřIjíMaCí říZeNí:         
uzávěrka přihlášek - 31. 5. 2011 
přijímací řízení - 23. 6. 2011
kritéria pro přijetí: posouzení prospěchu  
v posledním ročníku střední školy a posouzení 
uchazečovy motivace ke studiu; v dálkové formě  
navíc přezkoušení ze základních odborných znalostí.

Partner sekce: Institut infromatiky, Praha
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 Vyšší odborná škola publicistiky

Adresa: 
Opatovická 18,  
110 00 Praha 1

Telefon: 
224 930 037 – studijní oddělení,  
224 930 851 – sekretariát školy

fax: 224 934 064

E-mail: 
studijni@vosp.cz,  

vosp@vosp.cz
www.vosp.cz

•  VOŠP nabízí studium autorské žurnalistiky (kultura, politika, 
ekonomika, sport, cestování, life style), audiovizuálních a digi-
tálních médií (televize, weby, rozhlas, rádia), Pr a marketingové 
komunikace (business, umění, neziskové organizace).

•  Studium prostřednictvím modulového kreditního systému (eCts) 
umožňuje individualizaci studijního plánu i přenositelnost kreditů 
do dalšího studia na univerzitě a v zahraničí.

•  Absolvent získává ceněný titul DiS. v oboru publicistiky a může 
pokračovat ve zkráceném návazném jednoročním bakalářském 
studiu na několika partnerských vysokých školách.

   Školné: 28.000 Kč za školní rok

   Dny otevřených dveří: termíny sledujte na www.vosp.cz

studijní obor Publicistika 72-42-N, tříleté denní studium, ukončené absolutoriem

 Pb – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Praha

Adresa: 
Nad Rokoskou 111/7,

182 00 Praha 8

Telefon: 
284 680 880, 725 196 038,

284 681 345
Fax: 

284 680 880
E-mail: 

pbvos@pbvos.cz
www.pbvos.cz

obory stUDIa (Dis.)
Název oboru Délka Forma
finanční poradenství 2 denní
finanční poradenství 3 dálková
aplikace výpočetní techniky 3 denní
aplikace výpočetní techniky 3 dálková
Cestovní ruch 3 denní
Cestovní ruch 3,5 dálková
Personální práce 3 denní
Personální práce 3 dálková

Pb – voŠ a sŠM, s.r.o. vznikla již v roce 1992 a má již přes 1700 úspěšných absolventů. Partnery školy jsou čsob, 
a.s.,  česká kapitálová informační agentura, a.s., toP hotels groUP a.s. a řada dalších renomovaných firem, ve 
kterých naši studenti vykonávají odbornou praxi.
Nově zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je studentům 
k dispozici zahrada. Škola je vybavena moderním informačním systémem, čtyřmi učebnami pro výuku informačních 
technologií, interaktivní tabulí, čtyřmi dataprojektory, vizualizérem a laboratoří HW. Samozřejmostí je vybavení jazykových 
učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, DVD přehrávači, videokamerou a řadou dalších 
učebních pomůcek.
ZDarMa k dispozici všechny operační systémy, servery a vývojová prostředí firmy Microsoft pro studenty oboru 
aplikace výpočetní techniky i na jejich domácí počítače!!!
Dále nabízíme možnost získání titulu Bc. zkrácenou formou (3 semestry) v navazujících programech VŠLG (Dopravní 
logistika a Logistika služeb), VŠO, SVI.

 Vyšší odborná škola MIllS, s.r.o.

Adresa: 
Nám. 5 května 2, 

250 88 Čelákovice

Telefon:  
326 999 342

E-mail: info@mills.cz
www.mills.cz

Maturita – to je vše, co potřebujete k přijetí na naši školu.

vyŠŠí oDborNá Škola MIlls, s.r.o. 
otevírá ve školním roce 2010/11  
tyto studijní obory jak v denní, tak i v kombinované formě studia:

• DIPloMovaNý ZDravotNICký ZáChraNář  
• DIPloMovaNý farMaCeUtICký asIsteNt  
• soCIálNí PráCe

Na střední škole – dálkové studium:
• PřeDŠkolNí a MIMoŠkolNí PeDagogIka

Náš absolventský diplom je garancí Vašeho budoucího zaměstnání.    
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Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní

Adresa:
Jablonského 333,  

170 00 Praha 7

Telefon: 
266 710 944

E-mail:  
vosonspso@vososnsp.cz

www.vososnsp.cz

pro absolventy střední školy  
s maturitou otvíráme:
umělecký obor
oděvní návrhářství 
82 - 41 – N/08

•  tříletá vyšší odborná škola,  
pouze denní forma studia 

•  školné 5 000,– Kč ročně
•  studium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS.
•  přihlášky pro studium VOŠ doručit do 31. 5. 2011
•  přijímací zkoušky: červen 2011
•  dny otevřených dveří: 13. 10. 2010, 15. 11. 2010, 

12. 1. 2011 

Vyšší odborná škola sklářská 
a Střední škola, nový bor      příspěvková organizace

Adresa:
Wolkerova 316,

473 01 Nový Bor

Telefon: 487 712 211–3
fax: 487 712 228

E-mail:  
info@glassschool.cz
www.glassschool.cz

tříleté studium denní / titul DiS.
TVORBA UMĚLECKÉHO SKLA
Obor vyšší odborné školy: 
Tvorba uměleckého skla 82-41-N/017, tříleté studium 
denní, zakončeno absolutoriem, titul DiS.

Přijímací řízení:
•  všichni: test z cizího jazyka (angličtina nebo 

němčina) - maturitní úroveň, testovací kresba
•  absolventi výtvarných škol: motivační pohovor, 

domácí práce
•  absolventi nevýtvarných škol: talentové zkoušky, 

motivační pohovor, domácí práce
• termín:  1. kolo - 15. 6. 2011 (přihlášky do 31. 5. 2011) 

2. kolo - 24. 8. 2011 (přihlášky do 14. 8. 2011)
• podmínka přijetí: maturitní zkouška
• maximální počet přijímaných uchazečů: 20

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická kolín

Adresa:
Karoliny Světlé 135

280 50 Kolín 

Telefon: 321 720 236

E-mail: 
sekretariat@zdravotka.cz

www.zdravotka.cz

Poskytuje vzdělávání v oboru 

Diplomovaný  
farmaceutický  
asistent
Denní tříletá forma, ukončená absolutoriem, 
absolvent získá titul DiS.

Poplatek: 3 000,- Kč/rok

Škola poskytuje ubytování (700,-Kč/měsíc)

Den otevřených dveří: 7. 3. 2011, 12 – 16 hod.   
nebo kdykoliv po domluvě

Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

Adresa:
Zátopkova 2/100,  
Praha 6 – Břevnov,  

160 17
Telefon: 

233 017 351, 
233 017 315

E-mail:  
vos.cstv@cstv.cz

www.cstv.cz

Studijní obor
Tříleté prezenční a čtyřleté dálkové 
studium – Management tělesné 
výchovy a sportu, zakončené 
absolutoriem a titulem DiS. Široká 
možnost uplatnění ve vedení firem, 
ve všech oblastech organizované TV 
a sportu i v rámci soukromého podnikání.

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická 
MEdEA, s.r.o.

Adresa:  
Na Chodovci 2700/54,  

141 00 Praha 4
Telefon:  

776 756 524,
776 756 526

E-mail:  
bojarova@skolamedea.cz 

www.skolamedea.cz

Myslíte, že je již pozdě se přihlásit na školu?
U nás tuto možnost máte do 30. 9. 2010.

Přijmeme Vás ihned BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
do následujících oborů:

Diplomovaný zdravotnický záchranář
3letá denní a 3,5letá kombinovaná forma studia

Diplomovaná všeobecné sestra
3letá denní forma studia

Chcete-li být prospěšní svému okolí, získat prestižní 
zaměstnání, titul DiS., studovat v příjemném 
prostředí a získat nejen poznatky z oboru, ale  
i spoustu zážitků ze záchranářských akcí, neváhejte 
zavolat a informovat se. Stejně tak naleznete veškeré 
informace na našich webových stránkách.

bAnkoVní AkAdEMIE 
Vyšší odborná škola, Praha

Adresa:
Vlkova 12, 

130 00 Praha 3
Telefon: 

210 088 885,  
602 678 087

E-mail:  
studijni@bankovniakademie.cz

www.bankovniakademie.cz

Bankovnictví (63-43-N/03)
3leté denní studium
3,5leté dálkové studium

V rámci Společenství škol možnost pokračovat  
na VŠ ve 3. ročníku bakalářského studia.

Absolvent si může vybírat z široké škály uplatnění 
např. bankovní poradce, interní auditor, junior 
broker, finanční analytik, samostatný účetní,  
customer account manager, osobní bankéř, 
pokladník, produktový manažer, referent odboru 
financování, process manager, pracovník finanční 
kontroly, pracovník směnárny atd.

Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.

Střední škola obchodu, služeb a podnikání  
a Vyšší odborná škola

Adresa:
Kněžskodvorská  33/A,

České Budějovice

Telefon:   
sekretariát  387 438 677
tel. studijního oddělení 

VOŠ 387 013 103 

E-mail: sekret@ssvos.cz
www.ssvos.cz

(denní i dálková forma vzdělávání)
• Marketing
• Obchodní podnikání
•  Provozní ekonomika odpadového  

hospodářství

(denní forma studia)
•  Ekonomika a management v podnicích 

finančních služeb
 

nabízí:
Obory vzdělávání VOŠ  
zakončené absolutoriem:

Partner sekce: Institut infromatiky, Praha
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Pokud nepůjdete po maturitě na vysokou nebo vyšší odbornou školu a přesto budete 
chtít mít zachován statut studenta, nezbývá vám než začít studovat akreditovaný jazy-
kový pomaturitní kurz. Poradíme vám, jak poznáte akreditovaný pomaturitní kurz.
Jedná se o jednoletý kurz cizího jazyka s těmito specifiky: a) denní studium po dobu 
jednoho školního roku,  b)výuka nejméně čtyři vyučovací hodiny denně, c) nejvyšší 
počet účastníků v kurzu (třídě) je 18.
Posluchači těchto kurzů, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku nebo absolutorium 
na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v pomaturitním kurzu, 
jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění 
považováni za žáky střední školy. Výhodou tohoto typu studia je skutečnost, že studenti 
jsou chápáni jako řádně studující - stát za ně hradí zdravotní a sociální pojitění, jejich 
rodiče mohou pobírat přídavek na dítě, mohou využívat žákovského jízdného apod.
Školy, které jsou oprávněny k pořádání těchto jednoletých pomaturitních kurzů, uvá-
dí Příloha č. 1 Vyhlášky 322/2005 Sb. Tyto jazykové školy naleznete včetně veškerých 
kontaktů a studijní programů na našem portálu www.JazykoveSkoly.com nebo na 
stránkách ministerstva školství.

Jak si vybrat neJlepší pomaturitní Jazykový kurz
1.  Vyberte si školu s tradicí, která má s pořádáním pomaturitních kurzů 

delší praxi a zkušenosti. 
2.   Akreditace Ministerstva školství (tedy zachování statutu studenta) 

je samozřejmostí, záruku kvality hledejte tedy i v dalších známkách 
- např. kvalita sylabů, tříd, lektorů. 

3.   Ujistěte se, že škola opravdu dodržuje výuku v rámci klasického školního roku, tedy od začátku září do konce června.  
V opačném případě (např. skrytým zkrácením výuky jako je studijní volno, testovací týden nebo rozdíl mezi zahájením 
výuky a „oficiálním“ zahájením výuky) se jedná o porušování vyhlášky MŠMT. 

4.   Podívejte se na stránky školy, zda mají stabilní tým kmenových lektorů, vypovídá to hodně o celkové kvalitě školy a je jasné, 
že jakákoliv výuka vždy stojí a padá právě s lektory. 

5.   Ověřte si, jaký bude maximální počet studentů ve skupině. Na efektivitu výuky a rychlost pokroku v učení má velikost sku-
pin velký vliv. Zajděte se podívat na samotnou výuku, školy vám rádi ukáží své třídy, lektory i kurzy.

6.   Porovnejte si cenu kurzu s ostatními školami a ptejte se, co je všechno v ceně. Nejlevnější není vždy nejlepší. Pomaturitní 
studium je dražší, protože zahrnuje velmi mnoho hodin výuky. 

kam po maturitě:  
na jazykový pomaturitní kurz

empire pomaturitní stuDium - 2010/2011
Celoroční studium angličtiny se statutem studenta
V tomto kurzu si postupně výrazně zlepšíte svou angličtinu a udržíte si statut studenta*. Navíc Vám nabízíme možnost 
výhodně kombinovat pomaturitní studium angličtiny s nultými ročníky – přípravnými kurzy na přijímací zkoušky na 
VŠ na fakulty a obory dle Vašeho výběru.
Co získáte pomaturitním studiem u nás?
• Budete schopni samostatně a plynně komunikovat v angličtině
• Zbavíte se komunikační bariéry, odbouráte strach hovořit v cizím jazyce
• Výuka Vás bude konečně bavit, vyučujeme moderními metodami, zábavnou a interaktivní formou
• Získáte praktické a užitečné vědomosti, které využijete při dalším studiu nebo v práci
• Připravíme Vás na získání mezinárodních certifikátů (PET, FCE)
•  Po celý rok si udržíte statut studenta* a všechny výhody s ním spojené (sociální a zdravotní 

pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, atd.).

parametry stuDia:
trvání studia:  1. 9. 2010 – 30. 6. 2011** do kurzu se můžete přihlašovat průběžně
intenzita: 5 x 4 vyučovací hodiny týdně
Dny výuky: Po až Pá
Časy výuky: 10:00 – 13:30
Úrovně: falešní začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, advanced
místo konání: Arbesovo náměstí 7, Praha 5 – Smíchov – Anděl
Celkový počet hodin: 680 (45 min.)
počet studentů ve skupině: 10 – 15
metoda výuky: Direct method for English® + New English File 
konečná cena za kurz: 29 990,- Kč

Přihlásit se můžete na www.KamPomaturite.Cz 
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sPĚvÁčEk jazyková škola – učebny můstek, nám. míru, Pražského povstání a dejvická

Adresa:  
nám. Míru 15,

120 00 Praha-Vinohrady

nám. Na Santince 2
160 00 Praha-Dejvice

Telefon: 
800 100 620

E-mail: 
skola@spevacek.info

www.jazykovka.info

pomaturitní studium anGliČtiny a Japonštiny pro školní rok 
2011/2012 se statusem studenta na základě vyhlášky mšmt.
moDerní uČebny u metra
• učebny ve čtyřech lokalitách v blízkosti metra
• využití multimédií při výuce (DVD, širokoúhlé TV, internet) 
• v každé učebně WIFI zdarma

intenzivní výuka, mezinÁroDní zkoušky
• malé studijní skupiny
• výuka s rodilými mluvčími
• důraz na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám
• sleva 10 % na závěrečné zkoušky PET, FCE a CAE

DoprovoDný proGram
•  volitelné předměty Matematika na VŠE a ČZU, 

Příprava na OSP Scio, Příprava na LF UK 
•  pro zájemce školní zájezd do Velké Británie (během studia)
• pro zájemce studijní a pracovní pobyt (po ukončení studia)

FinanCe, slevy, sluŽby zDarma
• možnost uhrazení školného formou 2 nebo 7 splátek
• sleva 10 % na učebnice
• sleva 75 % na libovolný veřejný kurz naší školy
• stolní voda během vyučování zdarma
• ISIC karta zdarma
• vrácení školného při přijetí na VŠ

GarantuJeme vÁm vysokoškolský přístup!
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studypoint

KPM09_jazyky.indd   45 25.8.2010   23:31:40



jazyky a studium v zahraničí46

Proč zrovna EF?
 jsme mezinárodní – minimum českých studentů ve škole
 jsme ve všech cool světových metropolích
 jsme tu již přes 40 let 
  jsme akreditovaní 

– pravidelné inspekce kvality výuky

Jaké kurzy organizujeme?
  krátkodobé kurzy v zahraničí
  pomaturitní programy v zahraničí
  příprava na univerzitu nebo 

pracovní stáže

Zakousněte se po 
maturitě do cizího 
jazyka s EF

EF Education First, Vodičkova 26, 110 00 Praha 1 
Tel.: 296 333 810 – email: ef.czech@ef.com www.ef.com

EF Česká 
republika

Staňte se fanoušky

Studium jazyků 
v zahraničí
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 Š ko l a ,  k te rá  j e  v š u d e  s  v á m i

I  Management ICT projektů

I  Informační technologie

I  Ekonomie a management

www.unicorncollege.cz

Studujte s námi 

kdykoliv a kdekoliv 
s využitím internetové služby 

Unicorn Universe
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