JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
________________________________________________________________________________

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 2/2022,
JÍMŽ SE VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
SE ZAHÁJENÍM VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023
Část I.
Obecná ustanovení

(1)

(2)

(3)

(4)

Čl. 1
Působnost opatření a související pravidla
Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) se řídí zejména
ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých
školách“) a článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Obecná pravidla pro přijímání ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (dále jen „PF JU“) stanovuje opatření děkana č. 10/2020 o přijímání ke studiu na
Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření o přijímání ke
studiu“). Stanovuje zejména
a) podrobnosti o tom, jak prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání, které
je zákonnou podmínkou pro přijetí ke studiu v jakémkoli studijním programu,
b) podrobnosti o tom, jak prokázat jazykové předpoklady podle čl. 3 odst. 3,
c) podrobnosti o tom, jak prokázat zdravotní způsobilost, je-li stanovena v čl. 5 jako podmínka
pro přijetí ke studiu ve studijním programu,
d) podrobnosti o uplatňování kapacitních podmínek pro přijetí,
e) podrobnosti o podání přihlášky a poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
f) podrobnosti o ověřování předpokladů přijímací zkouškou i mimo přijímací zkoušku (distančně),
a
g) další podrobnosti o přijímacím řízení včetně rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu, zápisu do studia
a odvolacím řízení.
Konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce
2022/2023 stanovuje toto opatření, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na PF JU (dále jen
„vyhláška“).
Výkladem vyhlášky je pověřen proděkan pro studium. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením
neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné.
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Část II.
Přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

(1)

(2)

(3)
(4)

Čl. 2
Klíčové termíny a údaje
Přihlášky lze podávat v termínu od 4. 5. 2022 do 4. 9. 2022. Odkaz pro podání přihlášky je
následující http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Přihláška je splatná do 31. 8. 2022,
podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.
Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 9. 9. 2022. Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje
článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo
přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.
Termín pro nahlížení do spisu uchazeče se stanovuje na 15. 9. 2022.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se stanovuje ve výši 500 Kč pro každou podanou
přihlášku. Platební údaje pro jeho úhradu jsou následující:
a) název banky je ČSOB,
b) číslo účtu je 104725778/0300,
c) konstantní symbol je 379,
d) variabilní symbol je 6020103, a
e) jako specifický symbol se použije číslo generované elektronickou přihláškou.
Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.

Čl. 3
Podmínky pro přijetí ke studiu
(1) Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení
požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu; jak je následně
specifikováno:
a) podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu a magisterském studijním
programu, který nenavazuje na bakalářský (magisterské studium nečleněné) je dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou,
b) podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na
bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu
vysokoškolského studijního programu,
c) podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia
v magisterském studijním programu.
(2) Uchazeč je povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi
přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího
stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 9. 9. 2022, toto datum
je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto
datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU,
nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2022/2023; o závažnosti důvodu a o přijetí
v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
(3) V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny
studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových
předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové
předpoklady je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru
garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) nejpozději do 31. 8. 2022; to neplatí,
prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na
skutečnosti doložené později nebude brán zřetel.
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(4) Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému
studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování,
jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet
přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.
(5) Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky je
uchazeč povinen doručit podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program
v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.
(6) Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího
vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky
pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5.
Čl. 4
Studijní program, do kterého se vyhlašuje přijímání ke studiu, se stanovením nejvyššího počtu
přijímaných uchazečů

Magisterský studijní program, který navazuje na bakalářské studijní
programy
Jedná se o studijní program, pro něž je podmínkou pro přijetí ke studiu řádné ukončení studia
v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu.
Navazující magisterské studium dvouspecializační
vedoucí k učitelství na 2. stupni základních škol
Níže uvedený studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol se člení na několik
rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč v rámci přihlášky vybírá pevně stanovenou kombinaci
specializací (ČJsn-ČJCsn; ČJCsn-RJsn); předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných
studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu.
Nejvyšší počet uchazečů přijímaných do studijního programu je 20.

Název stud.
programu

Kód studijního
programu

STAG-zkratka

Název specializace
(PS – 2 roky)

Učitelství
pro 2.
stupeň
základních
škol

N0114A300102

ČJsn

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se
specializací český jazyk a literatura

ČJCsn

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se
specializací český jazyk jako druhý jazyk

Název stud.
programu

Kód studijního
programu

STAG-zkratka

Učitelství
pro 2.
stupeň
základních
škol

N0114A300102

ČJCsn

Název specializace
(PS – 2 roky)
Učitelství pro 2. stupeň základních škol se
specializací český jazyk jako druhý jazyk
Učitelství pro 2. stupeň základních škol
se specializací ruský jazyk a literatura

RJsn
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Čl. 5
Popisy studijních programů, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních
podmínek pro přijetí

Magisterský studijní program, který navazuje na bakalářské studijní
programy
Navazující magisterské studium dvouspecializační
vedoucí k učitelství na 2. stupni základních škol

Učitelství pro 2. stupeň základních škol
se specializací český jazyk a literatura
ČJsn, PS – 2 roky

Kontakt na katedru
Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice
Garant přijímacího řízení
PhDr. Ivana Šimková, Ph.D., e-mail: isimkova@pf.jcu.cz
Charakteristika specializace
Specializace je určena především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu
Specializace v pedagogice – bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na
vzdělávání, nebo pro absolventy studijního programu Oborové studium se zaměřením na
vzdělávání na 2. stupni základní školy se specializací Český jazyk a literatura se zaměřením na
vzdělávání na 2. stupni ZŠ nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale
srovnatelného obsahu, které bylo absolvováno na VŠ v ČR.
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště
pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve
dvou aprobačních předmětech.
Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí
absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající
funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:
- teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
- didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
- pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.
Studijní specializace formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po
nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární
politice.
Profil absolventa
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ.
Absolvent dosáhne úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním
diplomové práce, státními závěrečnými zkouškami z integrovaných pedagogických
a psychologických disciplín a z odborných předmětů a jejich didaktik naplnění profesního
standardu umožňujícího působení na ZŠ.
Další podmínky pro přijetí
Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského
studijního programu oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného
na Pedagogické fakultě JU.
Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje část lingvistickou a část literární
v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. U každé otázky jsou
nabídnuty tři až čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky bude ze všech uchazečů sestaveno pořadí podle
počtu dosažených bodů.
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Další důležitá sdělení uchazečům
Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu
Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:
- státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
- Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a
pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na
vzdělávání, nebo
- musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín
(vzorový test je k dispozici zde:
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).
Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku
Havránek, B., Jedlička, A. Stručná mluvnice česká. Fortuna 2002.
Voisine-Jechová, H. Dějiny české literatury. H+H, Jinočany 2005.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk
jako druhý jazyk
ČJCsn, PS – 2 roky

Kontakt na katedru
Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice
Garant přijímacího řízení
PhDr. Milena Nosková, Ph.D., e-mail: noskova@pf.jcu.cz
Charakteristika studijního oboru/programu/specializace
Obor je určen především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu
Specializace v pedagogice – bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na
vzdělávání - nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu,
které bylo absolvováno na VŠ v ČR.
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště
pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve
dvou aprobačních předmětech.
Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí
absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající
funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:
- teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
- didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
- pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.
Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu
do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice.
Profil absolventa
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ.
Absolvent dosáhne úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním
diplomové práce, státními závěrečnými zkouškami z integrovaných pedagogických a
psychologických disciplín a z odborných předmětů a jejich didaktik naplnění profesního standardu
umožňujícího působení na ZŠ.
Další podmínky pro přijetí
Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského
studijního programu oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného
na Pedagogické fakultě JU.
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Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje část lingvistickou a část literární
v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. U každé otázky jsou
nabídnuty tři až čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky bude ze všech uchazečů sestaveno pořadí podle
počtu dosažených bodů.

Další důležitá sdělení uchazečům
Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete zde (bude vložen odkaz na čl. 15 Opatření děkana o
přijímání ke studiu)
Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:
- státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
- Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a
pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo
- musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín (vzorový test
je k dispozici zde: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).
Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku
Havránek, B., Jedlička, A. Stručná mluvnice česká. Fortuna 2002.
Voisine-Jechová, H. Dějiny české literatury. H+H, Jinočany 2005.

Učitelství pro 2. stupeň základních škol
se specializací ruský jazyk a literatura
RJsn, PS – 2 roky
Kontakt na katedru
Oddělení ruského jazyka a literatury KSJL PF JU, U tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.:387 773 151, e-mail: matyus@pf.jcu.cz
Garant přijímacího řízení
doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph. D., e-mail: matyus@pf.jcu.cz
Charakteristika specializace
Magisterské studium připravuje budoucí učitele ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základní
školy a je koncipován jako další prohlubování lingvistického a literárněvědného vzdělávání a
erudice.
Jádro pregraduální přípravy tkví ve sféře pedagogicko-psychologické, oborové a oborově
didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických
kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému vykonávání pedagogické profese.
Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat následovně: teoretické poznatky
a vědomosti; didaktické znalosti, zručnosti a zkušenosti; pedagogické a psychologické vědomosti
a dovednosti potřebné pro výkon učitelského povolání.
Studium formuje absolventa, podporuje jeho přizpůsobivost, flexibilitu, tvůrčí činnost
a adaptibilitu, aby byl po nástupu do praxe schopen uskutečňovat vlastní pojetí výuky a byl
otevřený četným změnám v aktuálních opatřeních. Záměrem je, aby si posluchač v průběhu studia
vytvořil předpoklady a upevnil dovednosti nezbytně nutné a potřebné k systematickému
celoživotnímu sebevzdělávání s uspokojivou úrovní flexibility a kreativity, která mu dá možnost
operativně reagovat na reálné profesní situace a na vývoj daného oboru.
Profil absolventa
Absolvent je po ukončení navazujícího magisterského programu Učitelství pro 2. stupeň
základních škol se specializací ruský jazyk a literatura připravený na vykonávání učitelské profese.
Získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ a absolvováním výše
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uvedeného studijního programu, vypracováním diplomové práce, vykonáním státních závěrečných
zkoušek z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín a z odborných předmětů
a jejich didaktik splní požadovanou profesní normu.
Absolvent je schopen analyzovat výukové materiály a studijní prameny s ohledem na jejich využití
ve vyučování a sám je i vymýšlet a tvořit. Při vlastní výuce dokáže díky znalosti moderní didaktiky
a jejího konkrétního praktického uplatnění své vědomosti a dovednosti předávat žákům
a studentům s ohledem na jejich věkové zvláštnosti a jazykovou zdatnost. Absolvent se stává
kvalifikovaným a kompetentním uživatelem jazyka, jeho praktické jazykové znalosti a dovednosti
vycházejí ze široké palety teoretických jazykových a literárněvědných předmětů a solidní
vědomosti o dějinách, kultuře a reáliích Ruska a rusky mluvících zemí mu garantují potřebnou
orientaci v ruském jazykovém prostředí.
Další podmínky pro přijetí
Přijímací zkouška z ruského jazyka a literatury je ústní.
Uchazeči vykonají ústní přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského
studijního programu oboru Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.
Přijímací zkouška obsahuje úvodní představení se uchazeče a krátký rozhovor o motivaci ke studiu
učitelství ruského jazyka a literatury. Následuje část lingvistická a část literární v rozsahu státní
závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. Zkouška na základě ústního pohovoru
ověřuje znalost ruského jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce (SERR).
Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů
Na základě výsledků ústní přijímací zkoušky je sestaveno pořadí všech uchazečů podle počtu
dosažených bodů.
Ústní zkouška z ruštiny před členy zkušební komise trvá cca 15 - 20 minut.
V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.
K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 40 bodů.
Zahraniční studenti musí splnit jazykové předpoklady dle článku 10 opatření o přijímání ke studiu
Další důležitá sdělení uchazečům
Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu
Podmínkou pro přijetí (vztahující se k předchozímu studiu) je dále absolvování:
- státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo
- Certifikátového programu PF JU – Vybrané předměty z univerzitního základu a
pedagogickopsychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na
vzdělávání, nebo
- musí uchazeč o studium absolvovat přijímací zkoušku z pedagogickopsychologických disciplín
(vzorový test je k dispozici zde:
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf).

Část III.
Závěrečná ustanovení
Čl. 6
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti 1. 5. 2022.
V Českých Budějovicích 25. 4. 2022
doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. ,v.r.
děkanka PF JU
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