
                                      Přijímací řízení  

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium bakalářského studijního 

programu  

MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky. 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Pořadí bude stanoveno podle počtu bodů. 

A) Je-li uchazeč účastníkem Mezinárodní matematické olympiády, Středoevropské

matematické olympiády, ústředního nebo krajského kola matematické olympiády 

(kategorie A, B, C) nebo celostátního kola soutěže SOČ v matematice, je mu 

přiděleno maximum, tedy 100 bodů. 

B) Pokud uchazeč úspěšně absolvoval výběrovou zkoušku matematika rozšiřující (více

informací o této zkoušce na https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici), 

jsou mu body přiděleny podle procentního hodnocení z této výběrové zkoušky: 

Procentní 

hodnocení 
100 % – 85 % 84 % – 67 % 66 % – 49 % 

Body 95 90 80 

C) V ostatních případech se hodnotí:

1. Průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného

(maturitního) ročníku střední školy

Bodování: maximum 40 bodů

Průměr x x ≤ 2,0 2,0 < x < 4,0 4,0 ≤ x 

Body 40 80 – 20x 0 

Pro účely přijímacího řízení se získané body zaokrouhlují na celá čísla. 

2. Známka z matematiky na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného (maturitního)

ročníku střední školy

Bodování: maximum 15 bodů

Známka 1 2 3 4 

Body 15 10 5 0 



3. Procentní hodnocení z matematiky u maturitní zkoušky.  
 

Bodování: maximum 25 bodů 

Procentní hodnocení 100 % – 85 % 84 % – 69 % 68 % – 52 % 51 % – 33 % 

Body 25 15 5 0 

 

Poznámky: 

V části A) uchazeč účast v soutěži dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzení 

o účasti.  

V části B) uchazeč procentní hodnocení dokládá úředně ověřenou kopií výpisu výsledku 

výběrové zkoušky matematika rozšiřující.  

V části C) si uchazeč vypočítá průměrný prospěch ze všech předmětů na vysvědčení 

z 1. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku střední školy, doplní jej do přihlášky a nechá 

potvrdit střední školou. K přihlášce uchazeč dokládá úředně ověřenou kopii vysvědčení 

z 1. pololetí závěrečného (maturitního ročníku) střední školy. Body za procentní hodnocení 

z matematiky u maturitní zkoušky je možné přidělit pouze v případě, že úředně ověřená kopie 

maturitního vysvědčení byla přiložena k přihlášce nebo byla doručena na katedru matematiky 

do konce přijímacího rozhodování (konkrétní červnové datum konce přijímacího rozhodování 

bude včas zveřejněno). 

 


