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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 191/2020 
 
Dodatek č. 4 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů 
uskutečňovaných v českém jazyce  
(k Opatření děkana č. 176/2019 a Dodatků č. 1 – 3 tohoto opatření)  
                       

10. 7. 2020 

 
Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
(dále jen “statut”), čl. 18 a 19, aktualizuji pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém jazyce na 
Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021.  

 
V souladu s rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. j. NAU-425/2019-12, 
kterým bylo Ekonomické fakultě uděleno oprávnění uskutečňovat nově navržený navazující 
magisterský studijní program Analýza v ekonomické a finanční praxi v prezenční formě studia, 
doplňuji Opatření děkana č. 176/2019 a Dodatků č. 1 – 3 tohoto opatření takto: 
 

 
Článek 1 

Přihlášky ke studiu 
se doplňuje či mění takto - odstavce: 
a) Termín pro podání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a 

oborech: do 17. července 2020.  
Přihlášky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a oborech lze podat pouze 
formou elektronické přihlášky dostupné z www:  
 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html. 
 

b) Má-li přihláška formální nedostatky, neobsahuje-li předepsané náležitosti, trpí-li jinými vadami 
nebo nejsou-li k ní přiloženy požadované přílohy, fakulta vyzve uchazeče k odstranění vad a 
poskytne k tomu přiměřenou lhůtu (min. 10 dní).  Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě vady 
přihlášky neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno vydáním usnesení. Usnesení o zastavení 
řízení fakulta uchazeči oznámí doručením prostřednictvím provozovatele poštovní licence.  
 

a) Uchazeči, který neuhradí ve stanoveném termínu (do 17. 7. 2020) a určenou formou (složenkou,  
doloženým bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány) poplatek 500 Kč 
stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 18 odst. 3 statutu (dále jen poplatek spojený 
s přijímacím řízením), bude zaslána výzva k zaplacení. Pokud uchazeč poplatek nezaplatí do 14 
dnů ode dne odeslání výzvy, bude mu zastaveno příjímací řízení vydáním usnesení. Usnesení 
o zastavení řízení fakulta uchazeči oznámí doručením prostřednictvím provozovatele poštovní 
licence.  

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html


    
  
    

    

2 
 

 
 

Článek 2 
Navazující magisterské studijní programy a obory – pořadí uchazečů 

se doplňuje takto – odstavec: 
odst. a) (části věnované navazujícímu magisterskému stupni studia) se rozšiřuje o následující část:  

Přijímací zkouška ve formě ústní zkoušky z okruhů zveřejněných v příloze 1 tohoto Dodatku ve 
studijním programu: 

 Analýza v ekonomické a finanční praxi 
 

 
 

Článek 3   
Studijní programy a obory – podmínky pro přijetí uchazečů ‐ uchazečů na EF JU  

v minulosti studujících  
[1] Článek 3, odst. a) se mění následovně:  

Děkanka fakulty může zcela nebo zčásti prominout ústní přijímací zkoušku uchazečům, kteří již na 
Ekonomické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo příbuzném 
studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než pro nedostatečný prospěch nebo 
v důsledku disciplinárního řízení, jehož výsledek byl vyloučení studenta ze studia. Žádost o 
prominutí přijímací zkoušky musí být podána elektronicky současně s přihláškou ke studiu. Na 
žádosti podané po termínu 17. 7. 2020 nebude brán zřetel. 

 
Článek 3 je dále doplněn o odstavec: 
f) U absolventů bakalářského studijního programu Aplikovaná matematika, studijního oboru 
Finanční a pojistná matematika na Ekonomické může děkanka fakulty prominout ústní pohovor 
studentům hlásícím se do navazujícího magisterského studijního programu Analýza v ekonomické a 
finanční praxi do studijního průměru 2,0.  
 

 
 

Článek 4 
Termíny přijímací zkoušky 

se doplňuje či mění takto - odstavce: 
a) Termín konání přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy:  

 
19. 8. 2020. 

 
b) Náhradní termín konání 2. kola přijímacích zkoušek pro navazující magisterské studijní programy se 

ruší.  
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Článek 6   
Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních  pr

ogramů a oborů  
 
Článek 6 je doplněn takto: 

Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u navazujících magisterských studijních 
oborů je stanoven takto:  

studijní program/obor předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů 

Analýza v ekonomické a finanční 
praxi 

Ústní zkouška/30 
 

 

 
Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného 
předmětu u příslušného studijního programu/oboru.  

 
 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO BAKALÁŘSKÉ I NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 
STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY 

se mění takto - odstavce: 
a) Podle § 50 odst. 5 zákona má uchazeč právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro 

rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu na studijním oddělení fakulty dne  31. 8. 2020 v době od 8 hod 
do 10 hod. Fakulta může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.  

 
Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Ekonomické fakultě (navazující magisterský studijní program 
Analýza v ekonomické a finanční praxi) projednal a schválil Akademický senát Ekonomické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 10. 7. 2020.  
 
 

 
 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
děkanka Ekonomické fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Tematické okruhy pro ústní příjímací zkoušku do navazujícího magisterského studijního 

programu Analýza v ekonomické a finanční praxi 
Příloha č. 2: Předpokládané maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021 
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Příloha č. 1 
Příloha Dodatku č. 4 k Opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2020/2021” 
 

 
 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍCH 
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ 

 

Studijní program Analýza v ekonomické a finanční praxi 
 
Přijímací zkouška se uskuteční ústní formou.  
Předměty:  

 Matematika a statistika (rozsah odpovídá náplni předmětů: Finanční matematika, Rozhodovací 
modely, Teorie pravděpodobnosti a statistika),  

 Anglický jazyk (předpokládá se úroveň znalostí B1 dle společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky).  

 
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z předmětu MATEMATIKA A STATISTIKA 

 Úročení a umořování dluhu 

 Měření výkonosti a rizika portfolia 

 Náhodné veličiny 

 Testování statistických hypotéz 

 Lineární regrese 

 Centrální limitní věta 

 Optimalizace portfolia 

 Teorie her 
 
 

Literatura 
 Cipra, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress,s.r.o., 2005. 
 
 
 

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z předmětu ANGLICKÝ JAZYK 
 

 Obecná angličtina na úrovni minimálně B1 

 Terminologie z oblasti financí a bankovnictví 

 Terminologie z oblasti pojištění 

 Terminologie z oblasti základů matematiky a statistiky 
 

Literatura 
 Čapková, H. a kol. English for Economists: Angličtina pro ekonomy. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 

80-86119-52-1. 
 Mackenzie, I. Professional English in use: finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 

0521616271. 

 Murphy, R. English Grammar in Use. 2004. ISBN 978-0-521-53289-1. 
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Příloha č. 2  
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021”  

 
 
Předpokládané nejvyšší počty přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021  
 

Navazující studijní program  
Analýza v ekonomické a finanční praxi – prezenční studium                                      20 studentů  


