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INFORMACE O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZA AR 2020/2021 

 

Studijní program Geografie 

Studijní obor Geografie pro veřejnou správu - GEVES 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 39 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

39 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 39 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 39 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Přijímací zkouška se nekonala, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastnil. Všem uchazečům, kteří se přihlásili ke 
studiu Geografie ve veřejné správě (GEVES), bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 
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• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Tělesná výchova a sport - BTV1 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 100 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 70 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 63 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí   7 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

  0 

počet uchazečů přijatých celkem 45 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro 
mateřské školy - MŠSp 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 168               

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

126 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 66 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 60 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 42 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemná zkouška byla tvořena písemným znalostním 
testem, varianta A (první termín) a varianta B (druhý 
termín). Obsahoval 70 položek – otázek s výběrem 
správné odpovědi. Odpověď se volila ze čtyř variant, 
vždy pouze jedna byla správná. Test obsahoval položky 
z okruhu znalostí středoškolského učiva biologie člověka, 
pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky a úkoly k 
posouzení studijních a profesních předpokladů ke 
zvolenému oboru. Otázky v testu byly založeny na 
informacích obsažených ve zveřejněné doporučené 
literatuře. 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_MSSp_2020_A.docx 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_MSSp_2020_B.docx 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

  

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

Z testu bylo možno získat 70 bodů, k úspěšnému splnění 
podmínek příjímacího řízení bylo potřeba umístit se v 
pořadí dle získaných bodů do 60. pozice včetně. Tato 
pozice odpovídala bodovému zisku 29 bodů. 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

126 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_MSSp_2020_A.docx
https://www.pf.jcu.cz/download/T_MSSp_2020_B.docx
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 70 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

49 bodů 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

30,13 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

5,791 

 

 

Studijní program Psychologie 

Studijní obor Psychologie - PSYCH 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním  
   oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 267 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

145 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí   36 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 109 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

    0 

počet uchazečů přijatých celkem   36 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Přijímací zkouška nebyla písemná; kritériem pro postup 
do ústního kola bylo dosažení min. 50 percentilu v testu 
OSP/VŠP spol. www.scio.cz, s.r.o. Nevztahuje se tedy 
na ni § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
Následující podklady jsou proto pouze obecně 
informační. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Výsledky OSP/VŠP byl poskytnuty prostřednictvím 
zabezpečeného rozhraní, resp. na základě smlouvy se 
společností www.scio.cz. 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Viz. odkaz 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_Psych_2020.docx 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_Psych_2020.docx
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• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

145 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 66 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

64,75 bodů (v rámci celého OSP testování, tj. nejen 
našich uchazečů) 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

26,8 bodů (v rámci celého OSP testování) 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

11,76 (v rámci celého OSP testování) 

 

 

 

 

Studijní program Psychologie 

Studijní obor Arteterapie – ARTE3 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 22. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 15. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 98              

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

62 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 25 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 37 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 25 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 Použity byly dvě varianty testu (A a B). 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_ARTE_2020_A.docx 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_ARTE_2020_B.docx 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 

Jednotlivé složky druhé části přijímací zkoušky (talentová 
část přijímacího řízení) byly posuzovány pouze u 
uchazečů, kteří získali v první (písemné) části alespoň 20 
bodů. 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_ARTE_2020_A.docx
https://www.pf.jcu.cz/download/T_ARTE_2020_B.docx
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výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

62 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 50 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

45 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

30,52 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

7,255 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Sociální pedagogika – SOPk 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 119 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

88 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 88 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 39 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Úplné zadání zkušebních testů je součástí dokumentace 
k přijímací zkoušce.  
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SOP_2020_A.docx 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SOP_2020_B.docx 

 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SOP_2020_A.docx
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SOP_2020_B.docx
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Za test je možno získat maximálně 100 bodů. Na základě 
bodového hodnocení testu (2 body za správnou 
odpověď, celkem 50otázek, vyhodnoceno anonymně 
pomocí skeneru) budou uchazeči zařazeni do pořadí, 
které rozhoduje (ve vztahu na stanovenou kapacitu 
oboru v daném roce) o přijetí ke studiu. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

Var. A – 43; var. – B  45 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky Var. A i B - 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

Var. A – 82; var. B – 84  

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

Var. A – 63; var. B - 54 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

11,089 
 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy - MŠp 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 23. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 16. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 157          

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

108 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 87 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 21 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 40 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška. 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Učitelství pro mateřské školy - MŠk 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 24. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 17. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 154        

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

113 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 102 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 11 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 65 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
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postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B7507-Specializace v pedagogice 

Studijní obor Výchova ke zdraví - VKZk 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

Výchova ke zdraví 

termín zahájení přijímacích zkoušek  

termín ukončení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

14. 7. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do 
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o 
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 8. 2020 

termín skončení přijímacího řízení 31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

15. 10. 2020 

počet podaných přihlášek  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

90 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 64 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 64 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 0 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Přijímací zkouška je písemná a ověřuje:  všeobecný 
kulturní rozhled uchazeče, znalosti z biologie člověka a 
psychologie v rozsahu učiva gymnázií. 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky: při písemné 
zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 50 
z všeobecného kulturního rozhledu, 25 z psychologie a 
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výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

25 z biologie člověka. Test obsahuje celkově 75 otázek. 
Ze všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek 
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie 
hodnocených 1 bodem/1 otázka a 25 z biologie člověka 
hodnocených 1 bodem/1 otázka. Minimální počet bodů 
v kategorii „prospěl“ je 20 bodů. Výsledky testu jsou 
vyhodnocovány elektronicky a na základě získaných 
bodů je sestupně stanoveno pořadí uchazečů. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

64 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

95 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

42,4 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

20,4 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Informační technologie a e-learning - ITEp 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 25. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 18. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 49  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

49 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 49 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 49 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška. 
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Základy výrobní techniky - ZVTp 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 26. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 19. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 8     

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

8 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 8 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 8 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška 
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Základy výrobní techniky - ZVTk 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 27. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 20. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 12  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

12 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 12 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 12 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška 
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Bakalářské studium dvouoborové vedoucí k učitelství pro ZŠ 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor AJu-Hu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 37 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
37 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 19 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 18 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 19 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za historii  
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška 
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

27 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

92 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

70,89 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

15,96 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor AJu-HVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

2 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

82 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

72 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

10 

 

 

Studijní program B-7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor AJu-ITu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 40 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

40 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 30 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 10 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

  0 

počet uchazečů přijatých celkem 30 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informační technologii 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

33 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

98 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

79,03 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

11,73 

 

 

Studijní program B-7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor AJu-NJu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 27 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

26 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 15 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 11 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

  0 

počet uchazečů přijatých celkem 15 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekonala, uchazeči se přijímacího 
řízení osobně neúčastnili. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, byl do systému přijímacího 
řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

17 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

94 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

73,76 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

11,8 

 

 

Studijní program B-7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor AJu-Přu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 43 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

36 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 23 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 13 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

  0 

počet uchazečů přijatých celkem 23 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

34 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

98 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

69,65 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

17,3 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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Studijní program B-7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor AJu-SVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 82 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

68 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 50 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 18 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

  0 

počet uchazečů přijatých celkem 25 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

68 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

98 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

73,12 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

14,51 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 (viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22.6.2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy – test 29.6.2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

67 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

86 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

50 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

25 

 

 

Studijní program B7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor AJu-TVZ-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 52 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

38 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 17 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 21 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

  0 

počet uchazečů přijatých celkem 17 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělocvik 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

34 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

94 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

69,53 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

13,99 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor ČJu-AJu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

   

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 71 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

60 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 38 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 22 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 38 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

60 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

96 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

68,27 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

17,76 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 
 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze 
všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu 
dosažených bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu 
na stanovenou kapacitu oboru v daném roce). 
Maximální počet bodů byl 100, minimální počet bodů 
nebyl stanoven. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

61 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

100 b. 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
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• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

52 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

25,68 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor ČJu-HVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 12 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 8 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 8 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 
 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze 
všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu 
dosažených bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu 
na stanovenou kapacitu oboru v daném roce). 
Maximální počet bodů byl 100, minimální počet bodů 
nebyl stanoven. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
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• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

7 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

100 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

50 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

42,79 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor ČJu-NJu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 12 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

12 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 7 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 7 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 
 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze 
všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu 
dosažených bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu 
na stanovenou kapacitu oboru v daném roce). 
Maximální počet bodů byl 100, minimální počet bodů 
nebyl stanoven. 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx


   
 

25 
 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

7 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

100 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

50 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

42,79 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk  
Přijímací zkouška se nekonala, uchazeči se přijímacího 
řízení osobně neúčastnili. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, byl do systému přijímacího 
řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor ČJu-SVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 81 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

65 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 65 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 54 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 
 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze 
všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu 
dosažených bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu 
na stanovenou kapacitu oboru v daném roce). 
Maximální počet bodů byl 100, minimální počet bodů 
nebyl stanoven. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

66 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

100 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

47 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

27,02 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

  (viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 
a Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

65 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

84 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

48 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

15 

 

 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor ČJu-VVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro 
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 
zákona o vysokých školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 8 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 
 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze všech 
uchazečů sestaveno pořadí podle počtu dosažených 
bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu na stanovenou 
kapacitu oboru v daném roce). Maximální počet bodů byl 
100, minimální počet bodů nebyl stanoven. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné 
přijímací zkoušky 

5 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

60 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

34 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

27,09 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou tvorbu 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx


   
 

28 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 

součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 

výběrem odpovědi správné řešení 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php 

 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 

výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 

postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 

výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 

vysokých školách) 

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 

zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

5 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky max. 20 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

9 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

7 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

1,41 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Fu - Chu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 28. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 21. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php
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kteří se přihlásili ke studiu Fyzika se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Chemie se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Fu – ITu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 29. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 22. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 
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počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Fyzika se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Fu - TchVu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 30. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 23. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 

       31. 07. 2020 
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o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Fyzika se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Hu - NJu 
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I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 31. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 24. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za historii 
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekonala, uchazeči se přijímacího 
řízení osobně neúčastnili. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, byl do systému přijímacího 
řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Hu - Zu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 32. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 25. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 32 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

32 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 32 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 32 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za historii 
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 
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• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B-7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor HVu-Přu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 
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• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B-7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor HVu-VVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 0 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou tvorbu 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php 

 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

1 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky max. 20 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

11 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php
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• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

11 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

0 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor ITu - ČJu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 33. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 26. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze 
všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu 
dosažených bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu 
na stanovenou kapacitu oboru v daném roce). 
Maximální počet bodů byl 100, minimální počet bodů 
nebyl stanoven. 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
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základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

4 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

95 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

55 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

32,71 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor ITu - Hu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 34. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 27. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za historii 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor ITu - Chu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 35. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 28. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
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kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům, kteří se přihlásili ke 
studiu Chemie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor ITu - Zu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 36. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 29. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 
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počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - Aju 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 37. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 30. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 10   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za angličtinu 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

37 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

94 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

65,14 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

17,33 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - ČJu 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 38. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 31. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 10  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 10 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 10 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům,kteří se přihlásili ke 
studiu Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 
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• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - Hu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 39. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 32. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího řízení 
osobně neúčastní. Všem uchazečům, kteří se přihlásili ke 
studiu Matematika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni 
ZŠ, bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za historii 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - Chu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 40. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 33. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 9  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

9 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 9 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 9 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Chemie se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - ITu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 41. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 34. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 12   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

12 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 12 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 12 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - NJu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 42. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 35. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 



   
 

47 
 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - Přu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 43. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 36. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 16   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

16 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 16 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 16 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 
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• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - TchVu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 44. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 37. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
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postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Mu - TVZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 45. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 38. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 14   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

14 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 9 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
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Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Mu - Zu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 46. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 39. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 10   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 10 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 10 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
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Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Matematika se zaměřením 
na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor NJu-Přu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 
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počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému přijímacího 
řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací  
zkouška. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor NJu-SVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 
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o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

  (viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 
a Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

4 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

68 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

63 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

7 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor NJu-VVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou tvorbu 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php 

 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

2 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky max. 20 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

15 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

12 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php
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• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

3 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor NJu-Zu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Německý jazyk se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
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výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Přu-ČJu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 14 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

11 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 11 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 11 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Písemné testy (varianta A, B) přijímacího řízení: 
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-
_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx 

https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_-_Prijimacky_Bc_2020_AB.docx
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Uchazeči vykonali písemnou přijímací zkoušku. Na 
základě výsledků písemné přijímací zkoušky bylo ze 
všech uchazečů sestaveno pořadí podle počtu 
dosažených bodů, který rozhodoval o přijetí (ve vztahu 
na stanovenou kapacitu oboru v daném roce). 
Maximální počet bodů byl 100, minimální počet bodů 
nebyl stanoven. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

11 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 b. 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

80 b. 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

48,57 b. 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

28,62 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Přu-Hu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za historii 
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Přu-Chu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 33 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

33 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 31 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 31 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
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Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Chemie se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Přu-ITu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 
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počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Přu-SVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení   
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(§ 3 vyhlášky) 

počet podaných přihlášek 12 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 8 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 8 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou 
základní znalosti z filozofie, historie, sociologie, 
politologie a ekonomie, českých a světových dějin XX. 
století. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, 
pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

10 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

74 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

61 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

8 

 

Studijní program B 7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Přu-TVZu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 30 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

27 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 19 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 8 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

1 

počet uchazečů přijatých celkem 19 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Přu-VVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 
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termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou tvorbu 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php 

 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

5 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky max. 20 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

10 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

7 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

3,29 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor TchVu-AJu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php
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termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Gramaticko-lexikální test - doplňování vynechaných 
částí souvislého textu (výběr správné odpovědi ze 4 
možností), viz: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-
content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-
p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Test obsahuje 50 položek, každá správná odpověď je 
hodnocena 2 body. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

4 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

92 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

80 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

17,5 

 

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2020/10/Uk%C3%A1zka-p%C3%ADsemn%C3%A9ho-testu-2020.pdf
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Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor TchVu-ITu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 
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• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor TchVu-SVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 0 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf


   
 

68 
 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

0 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor TchVu-TVZu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 8 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

8 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor TchVu-Zu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

 
1 
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počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Technická výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude 
do systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 
100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Tělesná výchova a sport 

Studijní obor TVZu - ITu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 47. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 40. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 10   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, 
bude do systému přijímacího řízení zapsán maximální 
počet 100 bodů. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Tělesná výchova a sport 

Studijní obor TVZu - NJu 

I. Informace o konání přijímacího řízení  
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(§ 2vyhlášky) 

termín zahájení přijímacích zkoušek 48. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 41. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Německý jazyk se 
zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do 
systému přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 
bodů 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Tělesná výchova a sport 

Studijní obor TVZu - SVu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 49. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 42. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

2 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

40 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

40 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

- 

 

 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor VVu - SVu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 50. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 43. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 8   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

7 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 7 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 7 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou tvorbu 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php 

 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

7 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky max. 20 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

11 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv-vzd.php
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• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

8,12 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

4,14 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 a 

Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

7 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

66 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

49 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

13 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Zu-Přu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 26 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

26 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 22 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 22 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program B 7507 – Specializace v pedagogice 

Studijní obor Zu-SVu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 24 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

24 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 20 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 20 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy – test 22 .6 .2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy – test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou základní 
znalosti z filozofie, historie, sociologie, politologie a 
ekonomie, českých a světových dějin XX. století. 
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud 
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

20 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky 100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

86 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

62 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

10 

 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_29_6_2020.pdf
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Studijní program B 7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Zu-TVZu-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 26 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

26 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 16 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 10 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 16 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná, uchazeč se přijímacího 
řízení osobně neúčastní. Všem uchazečům, 
kteří se přihlásili ke studiu Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni ZŠ, bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 
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• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Bakalářský studijní program pro přípravu učitelů SŠ (mezifakultní kombinace) 

Studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy – Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro 
střední školy 

Studijní obor TVma -Dmi 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 51. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 44. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 10  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 8 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za dějepis 
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 
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• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Bakalářský studijní program pro přípravu učitelů SŠ (volně kombinovatelné na PF JU) 

Studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy – Základy společenských věd se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy 

Studijní obor TVma -ZSmi 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 52. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 45. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro 
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 
zákona o vysokých školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 12  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích 
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním 
termínu 

10 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě 
výsledku přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy SŠ – test 22.6.2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy SŠ– test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_29_6_2020.pdf 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_29_6_2020.pdf
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl 
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, 
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí 
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 
1 zákona o vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké 
znalosti z filozofie etiky, českých a světových dějin XX. 
století, sociologie, politologie a ekonomie a všeobecného 
aktuálního společenského, politického a kulturního 
přehledu. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, 
pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné 
přijímací zkoušky 

8 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací 
zkoušky 

100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

54 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky 
(dle § 4 odst. 2) 

46 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

9 

 

 

Studijní program  Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy 

Studijní obor HVma-ZSmi-SZu 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro 
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 
zákona o vysokých školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích 
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním 
termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 
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počet uchazečů přijatých ke studiu na základě 
výsledku přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 0 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy SŠ – test 22.6.2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy SŠ– test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl 
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, 
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí 
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 
1 zákona o vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké 
znalosti z filozofie etiky, českých a světových dějin XX. 
století, sociologie, politologie a ekonomie a všeobecného 
aktuálního společenského, politického a kulturního 
přehledu. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, 
pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné 
přijímací zkoušky 

1 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací 
zkoušky 

100 bodů 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

46 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky 
(dle § 4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_29_6_2020.pdf
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Studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání 
pro střední školy 

Studijní obor ZSma - TVmi 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro 
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 
zákona o vysokých školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích 
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním 
termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě 
výsledku přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací 
zkouška 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

  viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy SŠ – test 22.6.2020 a 
Přijímačky BC Spol. vědy SŠ– test 29. 6. 2020) 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_22_6_2020.pdf 
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_29_6_2020.pdf 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl 
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, 
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí 
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 
1 zákona o vysokých školách) 

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který 
obsahuje 50 otázek s třemi variantami odpovědí, z nichž 
pouze jedna je správná. Každá správná odpověď je 
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v testu možné 
získat 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí 
podle počtu dosažených bodů.  
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké 
znalosti z filozofie etiky, českých a světových dějin XX. 
století, sociologie, politologie a ekonomie a všeobecného 
aktuálního společenského, politického a kulturního 
přehledu. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, 
pokud získá alespoň 40 bodů ze 100 možných. 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné 
přijímací zkoušky 

5 

https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_22_6_2020.pdf
https://www.pf.jcu.cz/download/T_SV_SS_29_6_2020.pdf
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací 
zkoušky 

100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

64 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky 
(dle § 4 odst. 2) 

55 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

10 

 

 

Magisterský studijní program 

Studijní program M 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 185 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

155 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 126 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 29 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 126 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český a anglický jazyk 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

Český jazyk: 

Anglický jazyk: 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

Český jazyk:  
Uchazeči absolvovali test z mluvnického a pravopisného 
učiva základní a střední školy. Testovalo se především 
praktické zvládnutí jazyka. Úkoly byly z oblasti 
hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. 
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Test byl hodnocen maximálně 100 body, za každou 
správnou odpověď bylo uděleno 5 bodů (v případě 
otázky, kde byla část a) a b) tedy celkem 10 bodů). K 
úspěšnému vykonání zkoušky bylo nutno získat alespoň 
40 bodů. Přepočet bodů v testu: 
Anglický jazyk: 
Písemný zkouška (písemný test z anglického jazyka) 
testuje praktické zvládnutí jazyka na úrovni B1, nikoliv 
teoretické znalosti. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba 
absolvování čtyř let studia anglického jazyka na střední 
škole. Zkouška je písemná a má podobu gramaticko-
lexikálního testu, kdy student doplňuje chybějící výraz ve 
větě na základě výběru za čtyř nabízených možností. 
Test obsahuje 50 položek – chybějících výrazů ve větě, za 
každý správně doplněný výraz (položku) jsou přiděleny 2 
body. Test je tedy hodnocen maximálně 100 body, k 
úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 60 
bodů.  

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

155 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky                 ČJ - 100                                AJ - 100 

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

                ČJ - 100                                AJ - 94 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

                ČJ – 51,49                            AJ – 60,17 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

                ČJ – 26,23                            AJ – 28,95 

 

 

Navazující magisterské studijní programy dvouoborové 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor AJn-Dn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2 
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počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za dějepis 
Přijímací zkouška se nekoná

 
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor AJn-Inn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 

31. 7. 2020  
na studijním 
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o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná

 
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor AJn-NJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 
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termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program N7504-Učitelství pro střední školy 

Studijní obor AJn-OVan-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 11 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

11 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 11 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 11 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za občanskou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 
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• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor AJn-Přn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7401-Tělesná výchova a sport 

Studijní obor AJn-TVZn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
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výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor ČJCn-NJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor ČJn-AJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor ČJn-NJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 
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počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 3 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro střední školy 

Studijní obor ČJn-OVan-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 
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II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 13 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

13 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 13 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 13 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za občanskou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor ČJn-VKZn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výchovu ke zdraví 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Dn - NJn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 
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termín zahájení přijímacích zkoušek 53. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 46. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 0 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za dějepis 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Dn – OVan  

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 54. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 47. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za dějepis 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za občanskou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 
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• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Dn - Zn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 55. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 48. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 5 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 5 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za dějepis 
Přijímací zkouška se nekoná

 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná

 
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor F3n – I3n 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 56. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 49. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
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postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Fyn - Chn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 57. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 50. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
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přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Fyn - Inn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 58. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 51. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 
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počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Fy – TchVn - k 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 59. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 52. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 7   
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počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7504-Učitelství pro střední školy 

Studijní obor HVan-ČJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7504-Učitelství pro střední školy 

Studijní obor HVan-VKZn-SZn 
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I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za hudební výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výchovu ke zdraví 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - Ajn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 60. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 53. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Učitelství matematiky – českého jazyka a literatury pro 
2. stupeň základních škol 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 61. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 54. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
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postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - Fyn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 62. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 55. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za fyziku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
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přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - Chn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 63. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 56. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 
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počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - Inn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 64. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 57. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2   
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počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - Přn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 65. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 58. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - TchVn 
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I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 66. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 59. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program Učitelství pro střední školy – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Mn - TVSn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 67. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 60. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - VKZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 68. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 61. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výchovu ke zdraví 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
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postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Mn - Zn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 69. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 62. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za matematiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor NJn-Inn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7504-Učitelství pro střední školy 

Studijní obor NJn-OVan-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  

0 
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(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor NJn-Přn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 
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počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor NJn-TVSn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za německý jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor OVan - TVZn 
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I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 70. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 63. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2   

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za společenské vědy 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Přn-ČJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 4 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

4 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 4 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 4 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za český jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 
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• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Přn-Chn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 6 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za chemii 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro střední školy 

Studijní obor Přn-OVan-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 2 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

2 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za občanskou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Přn-TVSn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  

0 
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(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Přn-VVn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 
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počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7504 – Učitelství pro střední školy 

Studijní obor PSYCHn-OVan-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 8 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

8 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 8 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 8 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za psychologii 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za občanskou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor TchVn-Dn-SZn 
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I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za dějepis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program N7503-Učitelství pro základní školy 

Studijní obor TchVn-Inn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 3 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

3 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za informatiku 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 
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• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor TchVn-TVSn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020  
na studijním 
  oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za technickou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 
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kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor VKZn-AJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 7 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

7 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 7 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 7 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výchovu ke zdraví 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor VKZn-Přn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 5 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

5 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 2 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 3 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  

0 
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(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

počet uchazečů přijatých celkem 2 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výchovu ke zdraví 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program Učitelství pro základní školy 

Studijní obor VVn - TVZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 71. 06. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek         05. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 64. 07. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

       31. 08. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

       31. 07. 2020 

termín skončení přijímacího řízení        15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 
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počet podaných přihlášek 1  

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 1 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za výtvarnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Zn-AJn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 
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termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za anglický jazyk 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

Studijní program N 7504 – Učitelství pro střední školy 

Studijní obor Zn-OVan-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 
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termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za občanskou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 
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Studijní program N 7503 – Učitelství pro základní školy 

Studijní obor Zn-Přn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 1 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

1 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 1 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za přírodopis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  
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• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

Studijní program N 7401 – Tělesná výchova a sport 

Studijní obor Zn-TVSn-SZn 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 6 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

6 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 6 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za zeměpis 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří 
se přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

Informace za tělesnou výchovu 
Přijímací zkouška se nekoná. Všem uchazečům, kteří se 
přihlásili ke studiu tohoto oboru bude do systému 
přijímacího řízení zapsán maximální počet 100 bodů. 
Uchazeči se přijímací zkoušky osobně nezúčastní. 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 

 



   
 

143 
 

výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 Navazující jednooborové neučitelské studium, prezenční 

Studijní program N 7505 - Vychovatelství 

Studijní obor Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví 

I. Informace o konání přijímacího řízení 
(§ 2vyhlášky) 

 

termín zahájení přijímacích zkoušek 21. 6. 2020 

termín ukončení přijímacích zkoušek   5. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 14. 7. 2020 

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o 
přezkoumání rozhodnutí (odvolání) 

31. 8. 2020 

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout 
do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování 
o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých 
školách 

31. 7. 2020 
na studijním oddělení 

termín skončení přijímacího řízení 15. 10. 2020 

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení  
(§ 3 vyhlášky) 

 

počet podaných přihlášek 27 

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

23 

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku 
přezkoumání původního rozhodnutí  
(§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

0 

počet uchazečů přijatých celkem 23 

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její 
části (§ 1), (v případě, že se konala, nutno vyplnit!) 

 

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou 
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s 
výběrem odpovědi správné řešení 

 

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven 
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně 
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postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle 
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o 
vysokých školách) 

základní statistické charakteristiky písemné přijímací 
zkoušky nebo její části: 

 

• počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací 
zkoušky 

 

• nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky  

• nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné 
přijímací zkoušky 

 

• průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 
4 odst. 2) 

 

• směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací 
zkoušky (dle § 4 odst. 3) 

 

 

 

 


