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Praha 2020 

 
Úvod 

 

Přijímací řízení na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bakovním institutu – AMBIS a.s. (dále 

jen „AMBIS“) se řídí podle následujících zákonů a vnitřních předpisů AMBIS: zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), Statut AMBIS, Studijní a zkušební řád AMBIS, Opatření rektorky OP-R-16 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021. 

 

Studijní programy 
 

Pro  akademickéhý rok 2020/2021 bylo dne 1. 11. 2019 zahájeno přijímací řízení do 

bakalářského studijního programu Bezpečnostní management, bakalářského studijního 

programu Regionální rozvoj obor Management rozvoje měst a regionů, bakalářského studijního 

programu Ekonomika a management podniku, bakalářského studijního programu Management 

hospodaření ve veřejné správě a navazujícího magisterského studijního programu Management. 

 

Pro akademický rok 2020/2021 bylo dne 27. 4 .2020 zahájeno přijímací řízení do navazujícího 

magisterského studijního programu Bezpečnostní management a do navazujícího 

magisterského studijního programu Ekonomika a management podniku. Studium uvedených 

studijních programů bylo nabízeno v prezenční i kombinované formě. 

Vyhodnocení přijímacího řízení  

pro akademický rok 2020/2021 
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Přijímací řízení v programu Regionální rozvoj obor Management rozvoje měst a regionů a 

navazujícího magisterského studijního programu Management bylo na základě aktualizace 

opatření rektorky č. 16/2019 v průběhu náborového období zastaveno. 

 

Průběh přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 

 

Přijímací řízení je zahajováno podáním přihlášky. Přihlášku měli možnost uchazeči podat 

prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na webu AMBIS (s následným 

doručením potřebných dokladů při přijímacím pohovoru). Za podání přihlášky byl účtován 

administrativní poplatek ve výši 490,- Kč.  

 

V návaznosti na podání přihlášky byly vyhlašovány termíny přijímacích pohovorů. Přijímací 

pohovor byl zaměřen na profesní zájmy uchazeče, motivaci ke studiu na AMBIS a na diskusi 

studijním programu, podmínkách studia a perspektivách uplatnění absolventů v praxi. 

 

V rámci přijímacího řízení bylo podmínkou pro přijetí do studia úspěšné absolvování maturitní 

zkoušky / státní závěrečné zkoušky doložené maturitním vysvědčením /  VŠ diplomem a dodání 

Smlouvy o studiu včetně příloh. V případě absolutoria zahraniční střední / vysoké školy musel 

uchazeč předložit nostrifikaci maturitního vysvědčení / diplomu.  

 

Přijímací řízení bylo ukončeno 13. 11. 2020. 

 

Souhrnné výsledky přijímacího řízení  

 

Zájem o studium projevilo celkem 5 227 uchazečů.  

 

O bakalářský studijní program Bezpečnostní management (BM) projevilo zájem celkem 2 514 

uchazečů, o bakalářský studijní obor Management hospodaření ve veřejné správě (MHVS) 240 

uchazečů, o bakalářský studijní program Ekonomika a management podniku (EMP)  projevilo 

zájem 1 567 uchazečů, o navazující magisterský obor Bezpečnostní management (BM Mgr.) 

celkem 404 uchazečů a o navazující magisterský obor Ekonomika a management podniku 

(EMP Ing.) projevilo zájem celkem 502 uchazečů.  

 

Přijímacím pohovorem prošlo celkem 2 982 uchazečů. Z celkového počtu 5 227 uchazečů 

nesplnilo 3 026 uchazečů podmínky pro přijetí. Ke studiu bylo přijato celkem 2 201 uchazečů. 

Do BM 1 142 uchazečů, do MHVS 33 uchazečů, do EMP 668 uchazečů, do BM Mgr. 203 

uchazečů a do EMP Ing. 155 uchazečů. 

 

Výše uvedené informace jsou předmětem následující tabulky. 
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  Bezpečností 

management 

(Bc.) 

Management 

hospodaření 

ve veřejné 

správě (Bc.) 

Ekonomika 

a 

management 

podniku 

(Bc.) 

Bezpečností 

management 

(Mgr.) 

Ekonomika 

a 

management 

podniku 

(Ing.) 

Celkem 

Projevený 

zájem 

2 514 240 1 567 404 502 5 227 

Splnili 

podmínky 

přijetí 

1 142 33 668 203 155 2 201 

Nesplnili 

podmínky 

přijetí 

1372 207 899 201 347 3 026 

Přezkumné 

řízení 

0 0 0 0 0 0 

Přijati ke 

studiu 

1 142 33 668 203 155 2 201 

 

 

 

V Praze, 25. listopadu 2020 

 

Zprávu vypracoval:  

 

Ladislav Břeska 

zákaznické oddělení AMBIS 


