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1. ČÁST POPISNÁ 

1.1. Předpisy upravující přijímací řízení 

Přijímací řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“ nebo „UK“) 

vycházelo z právní úpravy obsažené v zákoně č. 111/1998  Sb. o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) v platném znění, z vnitřních 

předpisů univerzity a fakult, zejména Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a 

Opatření rektora č. 5/2021 Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023, 

a opatření děkanů jednotlivých fakult. 

1.2. Podmínky přijímacího řízení 

Základní podmínky přijímání uchazečů ke studiu jsou dány ustanovením § 48 zákona o vysokých 

školách (dosažení předepsaného stupně vzdělání). Univerzita dále stanovila podle § 49 citovaného 

zákona další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností, nadání nebo 

prospěchu ze střední školy (popř. VOŠ a VŠ). V souladu se zákonem byly podmínky přijímacího 

řízení v náležitých termínech též zveřejněny. 

 

Cílem UK v oblasti podpory studentů se speciálními potřebami je umožnit všem studentům a 

uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke studiu a 

srovnatelné podmínky studia a podpořit jejich celoživotní učení za účelem rozvoje jejich 

osobnosti, talentu, tvůrčích, intelektuálních i tělesných schopností. V loňském akademickém roce 

studovali na UK studenti se speciálními potřebami ve více než 200 programech/oborech. 

 

Nástrojem podpory v oblasti přijímacího řízení je možnost požádat o modifikaci přijímací 

zkoušky. Ta nejčastěji spočívala v delší časové dotaci na složení přijímací zkoušky, zvětšeném 

tisku (zadání testu), přítomnosti tlumočníka do znakového jazyka, využití různých pomůcek a 

technologií apod. Postup v případě modifikace přijímací zkoušky byl realizován v souladu s 

Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a navazujícími fakultními vnitřními 

předpisy nebo opatřeními, zejména opatřením rektora č. 23/2017 Standardy podpory poskytované 

studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. 

 

V rámci podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2022/23 stále platila možnost pro 

ekonomicky znevýhodněné uchazeče podat si jednu přihlášku zdarma. Uchazeči, kteří chtěli 

využít tohoto nástroje, museli doložit příjem domácnosti nižší než 1,5násobek životního minima a 

pobírání přídavku na dítě. Tuto možnost využilo 9 uchazečů o studium, přičemž pěti z nich bylo 

po ověření splnění stanovených podmínek vyhověno. 

   

1.3. Informace o přijímacím řízení 

Informace o otevíraných studijních programech a o podmínkách přijetí ke studiu byly zveřejněny 

na internetových stránkách univerzity https://is.cuni.cz/studium/prijimacky a 

https://uchazeci.cuni.cz/UCH-1.html, v informačních materiálech fakult, Učitelských novinách a v 

obsáhlé brožuře „Studijní nabídka pro akademický rok 2022/2023“ vydávané UK Pointem, která 

byla i ke stažení na webu UK a rozesílána elektronicky na všechny střední školy v České 

republice. Vzhledem ke stále trvajícím omezením v souvislosti s COVID-19 se pořádaly akce buď 

hybridně, nebo s omezenou účastí návštěvníků (bylo nutné doložit očkování/bezinfekčnost atd.). 

Rektorát UK (UK Point a Odbor vnějších vztahů) ve spolupráci s fakultami uspořádali tyto akce, 

kde prezentovali studijní programy s výukou v češtině: 

 12. - 14. října 2021  přednáškové a konzultační dny Bratislava 

 2. - 4. listopadu 2021  přednáškové a konzultační dny Nitra 

 13. listopadu 2021   hybridní Na Karlovku v budově Právnické fakulty 
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 23. - 26. listopadu 2021 prezenční Veletrh Gaudeamus Brno 

 29. ledna 2022  Na Karlovku online (představení všech 17 fakult UK, 

                                               s možností podkládání dotazů přes chat) 

 

Fakulty pořádaly Dny otevřených dveří ve formách, které dovolila covidová opatření (prezenčně, 

hybridně nebo online). 

Aktuální informace byly zveřejňovány na webu určeném pro uchazeče nakarlovku.cz, cuni.cz, na 

webových stránkách fakult i na všech sociálních sítích fakult i UK. Dále byly uchazečům 

informace průběžně poskytovány UK Pointem (telefon, e-mail a messenger), jednotlivými 

fakultami a Odborem pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK. 

Studijní programy v cizím jazyce byly také prezentovány na internetových stránkách univerzity, 

dále pak na webu konsorcia sedmi pražských veřejných vysokých škol Study in Prague (SIP) a 

celonárodní platformě StudyinCZ. Cizojazyčná studijní nabídka byla dále anoncována na 

portálech Keystone Academic Solutions, Educations, Czechuniversities a FindAPhd. Univerzita 

poprvé plně využila nového nástroje pro komunikaci se zahraničními uchazeči – plně responsivní 

recruitment web www.studycharles.cz. Pro lepší koordinaci s fakultami je využíván tematický 

sharepoint. Zástupci univerzity se v rámci SIP zúčastnili 6 veletrhů pomaturitního vzdělávání 

v online formátu a 2 akcí v prezenční formě. Díky spolupráci konsorcia Study in Prague dochází k 

ušetření nákladů spojených s prezentací, jelikož studijní nabídka univerzity je představena i na 

veletrzích, kde nemá svého zástupce. Dochází k prohlubování spolupráce s cílovou skupinou 

zahraničních středoškolských poradců, pro které jsou pořádány zvláštní akce i vytvářena podpora. 

Důraz je kladen na dobrou studijní zkušenost, za tímto účelem jsou centrálně nabízeny služby 

buddy programu, housing asistentů a pro účely propagace je využíván i tým studijních 

ambasadorů.  

1.4. Průběh přijímacích zkoušek, vydání rozhodnutí 

Přijímací zkoušky do všech typů studijních programů proběhly na fakultách univerzity v několika 

obdobích v souladu se stanoveným harmonogramem přijímacího řízení, potažmo s úpravami pro 

uchazeče z Ukrajiny (viz dále). Přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských studijních 

programů se konaly převážně v květnu a červnu, do doktorských studijních programů pak zejména 

v červnu. 

 

Výsledky přijímacího řízení byly po rozhodnutí děkanů1 fakult (rozhodnutí byla vydávána 

převážně v období měsíců června a července) a rektora zveřejněny prostřednictvím informačního 

systému univerzity s tím, že byla věnována maximální pozornost tomu, aby k elektronicky 

zveřejněným údajům měl přístup pouze oprávněný zájemce. Po oznámení rozhodnutí děkanů bylo 

uchazečům umožněno nahlížet do spisu v termínech blíže specifikovaných jednotlivými fakultami 

či rektorátem, popř. stanovených po předchozí domluvě. V některých případech byla rovněž 

poskytnuta kopie spisu namísto nahlížení do spisu. 

 

1.5. Odvolací řízení 

V odvolacím řízení rektor přezkoumává soulad rozhodnutí děkana a řízení, které vydání 

rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy univerzity a fakulty, jakož i 

s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými fakultou. Rektorka na základě podaných odvolání 

přezkoumala celkem 649 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, přičemž na základě rozhodnutí rektorky 

byli přijati ke studiu pouze dva uchazeči. Rozhodnutí rektora byla vydávána převážně v období 

měsíců srpna a září. 

 

 

                                                           
1 V tomto materiálu je převážně užíváno maskulinum rektor/děkan jako obecné označení správního orgánu podle 

zákona o vysokých školách. 

http://www.studycharles.cz/
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1.6. UK pro Ukrajinu 

V oblasti přijímání ke studiu byla v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině přijata na 

celouniverzitní úrovni opatření s cílem poskytnutí podpory dotčeným uchazečům o studium. Na 

základě zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „Lex Ukrajina 

v oblasti školství“) bylo vydáno Opatření rektora č. 16/2022, kterým byli osvobozeni od poplatků 

v přijímacím řízení všichni uchazeči se speciálním vízem za účelem dočasné ochrany podle 

zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území 

Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Na fakultní úrovni pak řada fakult zároveň stanovila „zvláštní“ podmínky pro přijetí ke studiu 

podle § 8 odst. 1 písm. a) Lex Ukrajina v oblasti školství. Pro dotčené uchazeče (držitelé víza za 

účelem dočasné ochrany) byly podmínky  pro přijetí do mnoha studijních programů UK upraveny 

či změněny: Jednalo se zejména o prodloužení lhůt pro podávání přihlášek, změnu/přizpůsobení 

termínů, způsobu a formy ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, popř. byly podmínky 

stanoveny zcela nově. U fakult, které tento zvláštní postup zvolily, je bližší popis uveden v 3. části 

této Zprávy pod heslem „UK pro Ukrajinu“. 
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2. ČÁST SUMARIZAČNÍ 
 

Sumarizační část zprávy o přijímacím řízení je koncipována do Přílohy I tvořené tabulkami I -VII 

a textové pasáže obsahující komentář údajů v těchto tabulkách uvedených. Data byla zpracována 

k 31. 10. 2022.  

Účelem této části je poskytnout přehled o počtu uchazečů o studium na univerzitě dle různých 

kritérií. Čísla uvedená v tabulkách vyjadřují počet „přihlášek“ nikoli „fyzických osob“, neboť řada 

uchazečů se hlásí ke studiu více studijních programů a podává více než jednu přihlášku.  

 

2.1. Přehled o počtu uchazečů přihlášených a přijatých ke studiu (Tab. Ia-Ie) 
Tabulky obsahují dílčí přehledy základních údajů sledovaných v přijímacím řízení pro 

akademický rok 2022/23  podle jednotlivých typů studijních programů a jejich sumář.  

 

Celkem se ke studiu přihlásilo 66.992  uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 51.881  a přijato 

bylo 25.445  uchazečů - tj. 49 % ze zúčastněných, event. 38  % z přihlášených. 

V porovnání s loňským rokem celkový počet přihlášených stoupl  a to o 3 % a počet zúčastněných 

uchazečů klesl o 0,6 %.  

 

Do bakalářského studia se přihlásilo 33.977  uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 26.339  

uchazečů a přijato bylo 12.729 uchazečů - tj. 48,3 % ze zúčastněných, event. 37,5 % 

z přihlášených. 

V porovnání s loňským rokem se počet podaných přihlášek zvýšil, a to o 7,4 % a počet 

zúčastněných  poklesl o 1,8 %. 

 

Do navazujícího magisterského studia se přihlásilo 10.876   uchazečů, přijímací zkoušky se 

zúčastnilo 8.286  uchazečů a přijato bylo 5.847  uchazečů - tj. 70,6 % ze zúčastněných, event. 

53,8 % z přihlášených. 

Počet podaných přihlášek do navazujících magisterských studijních programů se oproti 

akademickému roku 2021/2022  snížil, a to o 5,2 % a počet zúčastněných uchazečů klesl  o 2 %. 

 

Do nestrukturovaného magisterského studia se přihlásilo 20.409  uchazečů, přijímací zkoušky 

se zúčastnilo 15.770  uchazečů a přijato bylo 5.771  uchazečů - tj. 36,6 % ze zúčastněných, event. 

28, 3 % z přihlášených. 

V porovnání s loňským rokem počet přihlášených stoupl, a to o 1,7 %, počet zúčastněných se 

zvýšil o 2,1 %. 

 

Do doktorského studia se přihlásilo 1.730  uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 1.486  

uchazečů a přijato bylo 1.098  uchazečů - tj. 73,9 % ze zúčastněných, event. 63,5 % z  

přihlášených. 

Počet přihlášených oproti loňskému roku klesl o 7,7  % a celkový počet zúčastněných klesl o 

1,5 %. 
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2.2. Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli u přijímací zkoušky (Tab. IIa)  

Tabulka přehledně uvádí počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce, ale nebyli přijati 

ke studiu.  

Celkem bylo „neúspěšných“ 26.436 uchazečů – tj.  39,5 % z přihlášených. 

V segmentu  bakalářského studia nebylo úspěšných 13.610  uchazečů – tj. 40,1 % z přihlášených. 

Pokud jde o navazující magisterské studium, bylo neúspěšných 2.439  uchazečů – tj. 22,4  % 

z přihlášených, v nestrukturovaném magisterském studiu u přijímací zkoušky neuspělo 9.999 

uchazečů – tj. 49 % z přihlášených a do doktorského studia nebylo přijato 388 uchazečů – tj. 

22,4 % z přihlášených. 

 

Oproti loňskému roku celkový počet „neúspěšných“ uchazečů lehce stoupl, a to o 1,5 %. Nárůst 

počtu neúspěšných uchazečů lze zaznamenat u bakalářského studia o to o 2,3  % a u 

nestrukturovaného magisterského studia o 1,6 %. Pokles o 2,2   % je u navazujícího magisterského  

a o 1,3  % a u doktorského studia.  

2.3. Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce (Tab. IIb)  

Část přihlášek ke studiu, které uchazeči podávají, zůstává nerealizovaná, neboť se uchazeči 

k přijímací zkoušce z různých důvodů nedostaví.  

V letošním roce bylo takových přihlášek zaznamenáno celkem 15.111, z toho 7.638 do 

bakalářských studijních programů, 2.590 do navazujících magisterských studijních programů, 

4.639 do nestrukturovaných magisterských studijních programů a  244 do doktorských studijních 

programů. Z celkového počtu uchazečů (přesněji: podaných přihlášek) se nedostavilo 22,6 %.  

Ve vztahu k počtu přihlášek podaných do jednotlivých typů studijních programů je to 22,5  % u 

bakalářského, 23,8 % u navazujícího magisterského, 22,7 % u nestrukturovaného magisterského 

studia a 14,1 % u doktorského studia.  

V porovnání s předchozím rokem se celkový počet uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací 

zkoušce, zvýšil, a to o 0,7  %. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 1,8 % u bakalářských 

studií, u navazujících magisterských studií došlo k nárůstu o 2 %, u nestrukturovaných 

magisterských studií došlo k poklesu o 2  % a u doktorských studií došlo k nárůstu o 1,5 %. 

2.4. Počet podaných přihlášek v poměru k počtu uchazečů (Tab. III)    

Údaje uvedené v tabulce ukazují, že 38 % uchazečů o studium se hlásí do více než jednoho 

studijního programu, resp. oboru. Tento údaj přibližně odpovídá situaci v minulých letech.  

2.5. Počet uchazečů přijatých ke studiu děkanem a rektorem (Tab. IV) 

Tato tabulka uvádí celkový přehled o přijatých uchazečích, s uvedením počtu uchazečů přijatých 

rektorem v rámci odvolacího řízení podle struktury studijních programů a formy studia.  

Přijato bylo celkem 25.445 uchazečů. Do bakalářských studijních programů bylo přijato celkem 

12.729 uchazečů, do navazujících magisterských studijních programů 5.847 uchazečů, do 

nestrukturovaných magisterských programů 5.771 a 1.098 uchazečů do doktorského studia. 

2.6. Rozdíl mezi počtem přijatých uchazečů a počtem přijatých přihlášek (Tab. V) 

Tabulka srovnává počty přijatých uchazečů ve smyslu přijatý uchazeč (fyzická osoba) a přijatý 

uchazeč (přihláška). Ve sloupci „přijatí uchazeči (fyzické osoby)“ je za každou fakultu uveden 

počet přijatých uchazečů tak, že každý úspěšný uchazeč je započítán pouze jednou bez ohledu na 

to, na kolik programů/oborů byl na dané fakultě přijat. V posledním řádku tohoto sloupce „UK“ 

jsou uchazeči, kteří byli přijati na více fakult, započítáni pouze jednou. Ve sloupci „Přijatí 

uchazeči (přihlášky)“ je u každého uchazeče započítáno tolik přihlášek, kolikrát byl na dané 

fakultě úspěšný.  
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2.7. Porovnání základních ukazatelů přijímacího řízení za poslední rok (Tab. VIa-VIc) 

Celkový počet přihlášek ke studiu se ve srovnání s minulým akademickým rokem zvýšil, a to 

o 3 %. Z tabulky VIa je patrný nárůst počtu přihlášek do bakalářských a nestrukturovaných 

magisterských  studijních programů a to do bakalářských studijních programů o 7,4 % a u 

nestrukturovaných magisterských studijních programů o 1,7 %. 

Pokles přihlášek je u navazujících magisterských studijních programů a to o 5,2  % a u 

doktorských studijních programů o 7,7 %. 

Na fakulty UK bylo podáno celkem 66.992 přihlášek. Pro prezenční formu studia bylo 

zaregistrováno 61.794 přihlášek – tj. 92,2 %, pro kombinovanou formu studia 4.441 přihlášek – tj. 

6,6 % a pro distanční formu 757 přihlášek – tj. 1,1 % z celkového počtu přihlášek. 

Žen se přihlásilo do všech  forem studia 44.172 – tj. 66 % z celkového počtu uchazečů, mužů se 

přihlásilo do všech forem studia 22.820, tj. 34% z celkového počtu uchazečů. Cizinců (žen i mužů 

dohromady) se do všech forem studia přihlásilo 16.842 – tj. 25,1 % z celkového počtu uchazečů.  

 

Počet přijatých uchazečů (Tab. VIb) do akademického roku je 25.445. 

Do studijních programů určených primárně absolventům středních škol, tj. do bakalářských 

a nestrukturovaných magisterských, byl přijat téměř každý druhý uchazeč, který se zúčastnil 

přijímacího řízení. Do bakalářských studijních oborů bylo přijato 48,3 % zúčastněných, 

do nestrukturovaných magisterských 36,6 % zúčastněných, do navazujících magisterských 

studijních programů bylo přijato 70,6 % zúčastněných a do doktorských studií bylo přijato 73,9 % 

zúčastněných. 

 

Na fakulty UK bylo přijato celkem 25.445 uchazečů. Do prezenční formy studia bylo přijato 

22.952 uchazečů – tj. 90,2 %, do kombinované formy 2.058 uchazečů – tj. 8,1 %., do distanční 

formy 435 uchazečů, tj. 1,7 %. Žen bylo přijato do všech forem studia 15.889 – tj. 62,4 %, mužů 

bylo přijato do všech forem studia 9.556 – tj. 37,6 %, cizinců (žen i mužů dohromady) 5.674 – tj. 

22,3 %. 

 

Počet podaných odvolání (Tab. VIc) klesl. V letošním roce došlo k poklesu počtu podaných 

odvolání oproti loňskému roku o 19 %. Podáno bylo celkem  691 odvolání, z nichž 649 bylo 

postoupeno k rozhodnutí rektora. Rektorka vyhověla pouze dvěma uchazečům.
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3. ČÁST STATISTICKÁ 
 

Statistická část zprávy uvádí v souladu s vyhláškou MŠMT č. 343/2002 Sb. základní statistické 

charakteristiky všech částí písemných přijímacích zkoušek na všech fakultách univerzity. Každá 

písemná zkouška je charakterizována aritmetickým průměrem bodového zisku, směrodatnou 

odchylkou bodového zisku, minimem a maximem dosažených bodů, počtem uchazečů, procentem 

úspěšnosti, tj. procentem uchazečů přijatých ke studiu, a řadou decilů.  

 

Statistická část je koncipována do tabulek statistických charakteristik (písemných zkoušek) 

uvedených v Příloze II a do textové pasáže obsahující celkový popis přijímacích zkoušek na 

jednotlivých fakultách. 

 

3.1. Katolická teologická fakulta  

Popis přijímací zkoušky: Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů byl menší než 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů, upustil děkan od konání přijímacích zkoušek podle čl. 

5 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. Výjimkou byl bakalářský a 

navazující magisterský studijní program Dějiny křesťanského umění  

a Dějiny evropské kultury (bakalářský program), u kterých proběhl ústní pohovor (1. a 2. kolo 

PŘ). Výjimka byla rovněž u bakalářského programu Teologické nauky (2. kolo PŘ), kdy proběhl 

písemný test. 

Kritéria: získání minimálního počtu bodů  

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (u navazujícího magisterského 

programu Dějiny křesťanského umění, Dějiny evropské kultury a Teologické nauky) 

Možnost bonifikace: NE 

 

3.2. Evangelická teologická fakulta 

Popis přijímací zkoušky: Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů byl menší než 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů, upustil děkan u většiny programů od konání 

přijímacích zkoušek podle čl. 5 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy. 

Přijímací zkouška se konala pouze do bakalářských programů Teologie křesťanských tradic a 

Protestant Theology a navazujícího magisterského studijního programu Evangelická teologie. 

Kritéria: získání minimálního počtu bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (u navazujícího magisterského 

programu Evangelická teologie) 

Bonifikace: NE 

 

3.3. Husitská teologická fakulta  

Popis přijímací zkoušky: jednokolová (ústní nebo písemná dle studijního programu) 

Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů (bakalářské studium), 

získání minimálně 20 bodů ze 40 (navazující magisterské studium) 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (navazující magisterské studium) 

Bonifikace: ANO; bakalářský studijní program Sociální pedagogika (pokud uchazeč splní 

podmínky přijetí podle odlišných podmínek (§ 49 odst. 3 zákona o vysokých školách) – odborná 

praxe, studijní průměr  

 

3.4. Právnická fakulta  

Popis přijímací zkoušky: Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností 

www.scio.cz, s.r.o., a sice testy Obecné studijní předpoklady a Základy společenských věd 
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Kritéria: 

(a) pořadí uchazeče na základě získaného počtu bodů generovaného v souladu s podmínkami 

přijímacího řízení z výsledků NSZ, event. s připočtením bonifikace za maturitu s vyznamenáním, 

za mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka, nebo za umístění na 1. – 5. místě v 

celostátním kole Středoškolské odborné činnosti; nebo  

(b) na základě přijetí podle odlišných podmínek (§ 49 odst. 3 zákona o vysokých školách); nebo  

(c) na základě modifikace přijímací zkoušky (pro uchazeče se speciálními potřebami podle 

Opatření rektora 23/2017); nebo 

(d) absolvováním programu CŽV (§ 60 zákona o vysokých školách) uskutečňovaného na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy a určeného pro uchazeče o studium magisterského 

studijního programu Právo a právní věda bez specializace, oblast vzdělávání Právo. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  
ANO, pokud uchazeč splní podmínky přijetí podle odlišných podmínek (§ 49 odst. 3 zákona o 

vysokých školách), nebo splní podmínky pro absolvování programu CŽV 

Možnost bonifikace: ANO   

(a) 5 bodů za maturitu s vyznamenáním;  

(b) 5 bodů za mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka od úrovně B2 (podle CEFR - 

Common European Framework of Reference for Languages) nebo za státní zkoušku z cizího 

jazyka vykonanou na jazykové škole v ČR akreditované MŠMT;  

(c) 5 bodů za mezinárodně uznávanou zkoušku nebo státní zkoušku z jiného cizího jazyka od 

úrovně B2 (maximálně však bylo možné uplatnit 2 jazykové zkoušky ze dvou různých jazyků 

uvedených v příloze podmínek přijímacího řízení);  

(d) 5 bodů za umístění na 1. – 5. místě v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti, jíž se 

uchazeč účastnil v době svého studia na střední škole, a to v jakémkoliv soutěžním oboru SOČ. 

UK pro Ukrajinu: V dubnu 2022 byl přijat Akademickým senátem PF UK Dodatek k 

Podmínkám pro přijetí ke studiu od ak. roku 2022/2023, který stanovil, že (a) „Uchazeč, který je 

cizincem podle § 1 odst. 1 zákona 67/2022, je přijat nad rámec počtu přijatých uchazečů podle 

věty první.“ (tj. nad rámec počtu prvních 650 uchazečů v pořadí podle výsledků testu NSZ) a (b) 

„v případě uchazeče, který je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona 67/2022, postačí, že aktuálně 

studuje bakalářský studijní program v oblasti vzdělávání „Právo“ na ukrajinské vysoké škole a 

podal přihlášku ke studiu na PF UK podle části E podmínek.“ Takto bylo přijato ke studiu 18 

ukrajinských studentů, z nichž se ke studiu zapsalo 16. 

 

3.5. 1. lékařská  fakulta  

Popis přijímací zkoušky:  jednokolová tvořená písemnými testy 

Kritéria: celkový počet získaných bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (do magisterského studijního 

programu Všeobecné lékařství a bakalářského studijního programu Fyzioterapie – kritérium 

středoškolský prospěch, do navazujícího magisterského programu Adiktologie – kritérium 

prospěch za 1. a 2. ročník bakalářského studia Adiktologie) 

Možnost bonifikace: ANO (do magisterských studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní 

lékařství – kritérium středoškolský prospěch za matematiku, zkouška Matematika + (rozšiřující) 

nebo umístění v olympiádě z profilových předmětů chemie, biologie, fyzika nebo matematika) 

 

3.6. 2. lékařská  fakulta  

Popis přijímací zkoušky: přijímací zkouška na magisterský studijní program Všeobecné lékařství 

byla dvoukolová - 1. kolo: písemný odborný test z fyziky, chemie a biologie a písemný test 

všeobecných předpokladů. 2. kolo: ústní pohovor.  

Přijímací zkoušky na bakalářské studijní programy Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické 

ošetřovatelství byly dvoukolové – 1. kolo: písemný test z biologie a test všeobecných 

předpokladů. 2. kolo: ústní pohovor. 
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Přijímací zkouška na bakalářský studijní program Fyzioterapie byla dvoukolová – 1. kolo: 

písemný test z fyziky, chemie a biologie a písemný test všeobecných předpokladů. 2. kolo: ústní 

pohovor. 

Přijímací zkouška na navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie byla 

jednokolová realizovaná formou písemného odborného testu a testu všeobecných předpokladů. 

Kritéria: celkový počet získaných bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: NE 

Bonifikace: NE 

 

 

3.7. 3. lékařská  fakulta 

Popis přijímací zkoušky: Přijímací zkouška na všechny studijní programy byla dvoukolová (1. 

kolo písemný test, 2. kolo ústní pohovor); pouze u studijního programu Dentální hygiena byla 

jednokolová - formou písemného testu. 

Kritéria: celkový počet získaných bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (do magisterského studijního 

programu Všeobecné lékařství – studium v ČJ i v AJ; kritérium zejm. středoškolský prospěch a 

výsledky olympiád – studium v ČJ a výsledky mezinárodních testů – studium v AJ) 

UK pro Ukrajinu: Pro dotčené uchazeče prodlužena lhůta pro podávání přihlášek do 31. 5. 2022. 

 

3.8. Lékařská fakulta v Plzni 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová realizovaná formou písemného testu z fyziky, chemie a 

biologie, počet otázek celkem 75, časový limit 135 minut, pouze jedna odpověď je správná.  

Kritéria: celkový počet získaných bodů  

Možnost přijetí s upuštěním přijímací zkoušky: ANO – jen u studijního programu Všeobecné 

lékařství pro uchazeče do průměru 1,20 z profilových předmětů ze střední školy (fyzika, chemie, 

biologie, matematika) 

Bonifikace: NE 

 

3.9. Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Magisterské studium 

Popis přijímací zkoušky: 

Přijímací zkouška proběhla pro všechny uchazeče o program Všeobecné lékařství a Zubní 

lékařství v jednom dni. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřovaly znalosti uchazečů 

z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Písemné testy byly pro oba studijní programy totožné, 

s mnohočetným výběrem odpovědi. 
Hodnocení testu: test (biologie – 20 otázek, somatologie – 20 otázek, chemie – 20 otázek, fyzika – 
20 otázek) celkem 80 bodů (za každou správnou odpověď byl udělen 1 bod, za chybnou odpověď 
- 0,25 bodu a za žádnou odpověď 0 bodů). 
Kritéria: umístění se na 1. až 340. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program 

Všeobecné lékařství; umístění se na 1. až 45. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro 

program Zubní lékařství 

 

Bakalářské studium 

Popis přijímací zkoušky: Přijímací zkouška pro prezenční bakalářský studijní program 

Všeobecné ošetřovatelství proběhla jednokolově formou testu z biologie, somatologie a 

chemie v jednom dnu pro všechny uchazeče. 
Hodnocení testu: test (biologie – 20 otázek, somatologie – 20 otázek a chemie – 20 otázek) celkem 
60 bodů (za každou správnou odpověď byl udělen 1 bod, za chybnou odpověď - 0,25 bodu a za 
žádnou odpověď 0 bodů). 
Kritéria: umístění se na 1. až 35. místě podle výsledného počtu získaných bodů pro program 

Všeobecné ošetřovatelství 
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Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: NE 

Možnost bonifikace: NE 

 

3.10. Farmaceutická fakulta 

Popis přijímací zkoušky:  Magisterské studium – jednokolová přijímací zkouška z biologie a 

chemie formou písemných testů. Každý test obsahuje 50 otázek. 

bakalářské studium – jednokolová přijímací zkouška z biologie (bez botaniky) a chemie formou 

písemných testů. Každý test obsahuje 50 otázek. 

navazující magisterské studium – jednokolová přijímací zkouška z biochemie a molekulární 

biologie, analytická chemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie a histologie formou 

písemného testu. Souhrnný test obsahuje 100 otázek. 

Kritéria: Body jsou v testech získávány za správné odpovědi. Za chybné odpovědi se body 

neodečítají. Pro přijetí je třeba získat v rámci přijímací zkoušky bodovou hranici stanovenou 

děkanem nebo splnit podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO - do magisterského studijního 

programu a do bakalářského studijního programu v prezenční formě studia. Kritéria: Národní 

srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností www.scio.cz, s.r.o., středoškolský prospěch, 

úspěšné absolvování ústředních nebo krajských kol chemické nebo biologické olympiády a účast v 

celostátní nebo krajské přehlídce Středoškolské odborné činnosti. 

Možnost bonifikace:  ANO - do magisterského studijního programu a do bakalářského studijního 

programu v prezenční formě studia je možná bonifikace úspěšným absolventům Jednodenní 

juniorské univerzity FaF UK a úspěšným řešitelům okresních kol chemické nebo biologické 

olympiády a účastníkům okresní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. 

UK pro Ukrajinu: Zvláštní přijímací řízení vypsáno pro magisterský studijní program Farmacie. 

Přijímací zkoušky proběhly formou ústního pohovoru, v rámci, kterého byly pokládány otázky 

z chemie, biologie a bylo ověřována aktivní znalost českého jazyka.  

 

3.11. Filozofická fakulta 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová nebo dvoukolová, složená z oborových poznatkových 

otázek, u některých programů z testu obecných studijních předpokladů a/nebo z angličtiny; 

jednokolová zkouška může být písemná nebo ústní, v případě zkoušky dvoukolové jde o 

kombinací písemné a ústní části. Některé (zejména navazující magisterské) programy, u nichž 

počet přihlášených byl nižší než stanovený předpokládaný počet přijímaných, od přijímací 

zkoušky upustily. Přijímací zkoušky obsahovaly i variantu jednokolové zkoušky formou 

posouzení zaslaných materiálů nebo ústní zkoušku, jíž takové posouzení předcházelo. Realizovány 

byly i distanční přijímací zkoušky formou testu v Moodle (písemná část) a videokonference (ústní 

část). 

Kritéria hodnocení: minimální počet bodů pro postup do 2. kola, celkový minimální počet bodů, 

pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů; ke studiu povinně sdruženému (či 

dvouspecializačnímu) mohl být přijat pouze uchazeč, který splnil podmínky k přijetí na minimálně 

2 vzájemně kombinovatelné studijní programy. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (pouze u několika málo programů); 

výsledek maturitní zkoušky z konkrétního předmětu (latina), umístění v soutěži nebo olympiádě; 

počet uchazečů je nižší než předpokládaný počet přijímaných; u některých navazujících 

magisterských programů studium bakalářského stupně programu v 5 semestrech se stanoveným 

studijním průměrem v doporučeném obsahu studia, nebo absolvováním 2 ročníků bakalářského 

studia stejného zaměření. 

Možnost bonifikace: ANO (pouze u několika málo programů), výsledek písemné části zkoušky; 

mezinárodní zkouška DELE. 

UK pro Ukrajinu: Otevřeny programy, které měly kapacitu přijatých z běžného termínu 

naplněnou (tzv. mimořádné přijímací řízení). Podmínky ale zůstaly zachovány stejné, pouze u 

některých bylo možné v ústní části využít pro komunikaci i jiný jazyk, než je jazyk akreditace 

http://www.scio.cz/
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programu. Dotčení uchazeči se mohli účastnit i dodatečného přijímacího řízení za nezměněných 

podmínek. 

 

3.12. Přírodovědecká fakulta 

Popis přijímací zkoušky: 

bakalářské studijní programy – vždy jednokolová, písemná nebo ústní: 

a) písemná formou testu z jednoho (většinou pevně stanoveného) předmětu, u některých programů 

si uchazeč volil jeden předmět ze dvou (příp. více) stanovených 

b) ústní formou pohovoru – pouze 4 programy 

navazující magisterské studijní programy – vždy jednokolová ústní formou pohovoru. 

Kritéria: 

Pořadí uchazeče odvozené od počtu bodů získaných při přijímací zkoušce, bodovou hranici pro 

přijetí stanovuje děkan fakulty.  

Z důvodu malého počtu uchazečů o bakalářský program Hydrologie a hydrogeologie bylo 

opatřením děkana upuštěno od konání přijímací zkoušky a přijati byli všichni uchazeči, kteří 

splnili podmínku absolvování stanoveného vzdělání. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky 

a) bakalářské studijní programy – ANO, pro účastníky předmětových olympiád (celostátní a 

krajské kolo), celostátního kola SOČ, úspěšné absolventy Scio testů, fakultních seminářů a na 

základě středoškolského prospěchu z vybraných předmětů 

b) navazující magisterské studijní programy – ANO, pro absolventy určených bakalářských 

studijních programů a oborů se stanoveným studijním průměrem. 

Bonifikace: NE 

 

 

3.13. Matematicko-fyzikální fakulta 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová písemná (testující předpoklady ke studiu na fakultě). 

V případě programů uskutečňovaných ve spolupráci s FF UK (obory Matematika se zaměřením 

na vzdělávání a Učitelství matematiky) má zkouška dvě části, kdy druhá část probíhá na FF 

UK. 

Jazykové schopnosti: uchazeči o studium v českém jazyce musí doložit dostatečnou znalost 

jazyka (znalost se prokazuje zejména absolvováním maturitní zkoušky z ČJ nebo SJ či jiné 

zkoušky) 

Kritéria: celkový počet získaných bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (bakalářské i navazující 

magisterské studium - po splnění předem stanovených podmínek - kritériem je zejména stud. 

průměr a umístění na olympiádách, u navazujícího magisterského studia pak zejména 

kompatibilita absolvovaného bakalářského studia) 

UK pro Ukrajinu: Fakulta vyhlásila pro dotčené uchazeče další přijímací řízení. Přijímací 

zkoušky byly jednokolové písemné (testující předpoklady ke studiu na fakultě). Kritériem byl 

celkový počet získaných bodů a určené kvóty přijímaných uchazečů na jednotlivé studijní 

programy. Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  pouze na navazující magisterské 

studium - po splnění předem stanovených podmínek - kritériem je zejména předchozí vzdělání ve 

formě výpisu splněných studijních povinností absolvovaných na zahraniční VŠ. 

Jazykové schopnosti: uchazeči o studium v českém jazyce musí doložit dostatečnou znalost 

jazyka (požadovaná úroveň A2 nebo B2).  

 

 

3.14. Pedagogická fakulta 
Popis přijímací zkoušky: přijímací zkouška měla jednu nebo více částí a mohla se konat v 

jednom nebo ve více kolech; přijímací zkouška nebo její část mohla mít formu písemnou, ústní, 
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talentovou, praktickou nebo kombinovanou; u některých programů se konala talentová zkouška z 

hudební či tělesné výchovy. 

Kritéria: ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení: 

a) dodání úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

dokladu o ukončení bakalářského studijního programu (dle druhu studia), 

b) složení přijímací zkoušky, získání min. 1 bodu z každé části a dosažení počtu bodů stanovených 

děkanem k přijetí, 

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního programu, 

d) zahraniční uchazeči doloží znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve studijních programech Český jazyk se zaměření na 

vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ dokládají zahraniční uchazeči 

znalost českého jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (u vybraných programů po splnění 

předepsaných podmínek) 

Možnost bonifikace: ANO (u vybraných programů po splnění předepsaných podmínek) 

UK pro Ukrajinu: Fakulta využila možnost upravit přijímací řízení a upravila podmínky pro 

přijetí do vybraných studijních programů pro dotčené uchazeče. Úpravy spočívaly zejména ve 

změně termínů zkoušek a možnosti skládat zkoušky v českém, anglickém a případně ruském 

jazyce (pouze pro studijní program Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání). 

 

3.15. Fakulta sociálních věd 

Popis přijímací zkoušky:  

a) Národní srovnávací zkoušky (NSZ) organizované společností www.scio.cz, s. r. o. – Obecné 

studijní předpoklady (všechny bakalářské studijní programy + navazující magisterský program 

Strategická komunikace), Matematika (u bakalářského programu Ekonomie a finance), Anglický 

jazyk (u bakalářského programu Komunikační studia), 

b) dvoukolová přijímací zkouška (1. kolo NSZ, 2. kolo ústní pohovor), 

c)  jednokolová přijímací zkouška pořádaná fakultou, 

d) dvoukolová přijímací zkouška pořádaná fakultou (1. kolo písemný test, 2. kolo ústní pohovor). 

Kritéria hodnocení: minimální počet bodů pro postup do druhého kola, nejvyšší percentil, 

nejvyšší průměrný percentil, nejvyšší počet bodů, nejvyšší počet bodů z obou kol, nevyšší počet 

bodů ve druhém kole. Bodovou hranici pro přijetí stanovuje děkan. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (u navazujících programů v českém 

jazyce bylo po splnění předepsaných podmínek od přijímacích zkoušek upuštěno, u bakalářského 

programu Ekonomie a finance při splnění zveřejněných podmínek, u bakalářského programu 

Teritoriální studia a Česko-německá studia po absolvování přípravného kurzu a splnění 

závěrečného testu). 

Možnost bonifikace: NE  

UK pro Ukrajinu: Uchazeči museli doložit požadované podklady (životopis, motivační dopis, 

doklad o znalosti českého jazyka, výsledky z předchozího studia). Dokumenty byly obodovány a 

uchazeči s nejvyšším počtem bodů postoupili do druhého kola, které bylo formou ústního 

pohovoru. Do studia byli přijímáni uchazeči s nejvyšším počtem bodů (součet za obě kola). 

Hranice pro přijetí byla stanovena děkanem. 

 

3.16. Fakulta tělesné výchovy a sportu 
Popis přijímací zkoušky: Přijímací zkouška byla jednokolová a u TV programů dvoukolová. 

Prvním kolem jsou talentové zkoušky z atletiky, plavání gymnastiky a sportovních her. V každé 

talentové zkoušce je možno získat 0-100 bodů, celkem tedy 0-400 bodů. V případě Vojenské TV 

je pátou částí talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu (0-300 

bodů). U studijních programů Trenér a Kondiční trenér je talentová zkouška z atletiky a plavání, v 
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každé z těchto zkoušek je možné získat 0 – 40 bodů. Do druhého kola postupují všichni, kteří mají 

z každé talentové zkoušky alespoň jeden bod. Druhé kolo je písemná zkouška.  

Pro studijní program Management TV je přijímací zkouška jednokolová složená z písemné 

zkoušky z anglického jazyka a z matematiky. Podmínkou úspěšného absolvování je zisk alespoň 

50 bodu v každé zkoušce. 

Pro studijní program Fyzioterapie a Aplikovaná fyzioterapie je přijímací zkouška jednokolová 

složená z písemné zkoušky. U některých studijních programů bylo z důvodu nízkého počtu 

uchazečů upuštěno od přijímacích zkoušek.  

Kritéria: Pro přijetí je třeba dosažení bodové hranice odvozené od celkového počtu získaných 

bodů stanovené děkanem. 

Možnost přijetí s upuštěním přijímací zkoušky: NE (pouze v případě, kdy počet přihlášených 

uchazečů u daného oboru je nižší, než předpokládaný počet přijatých uchazečů) 

Bonifikace: ANO (pouze u dvou studijních programů, po splnění předepsaných podmínek) 

UK pro Ukrajinu: U čtyř Bc. studijních programů bylo upraveno přijímací řízení - přijímací 

zkouška probíhala ústní formou v českém jazyce. 

 

3.17. Fakulta humanitních studií 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová přijímací zkouška realizovaná písemným testem nebo 

pohovorem; u některých magisterských navazujících programů vyučovaných v češtině písemný 

test nahrazen nutností prokázání znalostí, schopností a nadání pro studium zasláním motivačního 

dopisu a životopisu; u navazujících magisterských programů vyučovaných v cizím jazyce 

přijímací řízení realizováno prokázáním znalostí, schopností a nadání pro studium oboru zasláním 

strukturovaného životopisu, motivačního listu a odborné písemné práce v příslušném cizím jazyce, 

u českého bakalářského studijního programu vypracováním domácí práce. 

Kritéria: dosažení bodové hranice stanovené děkanem 

Možnost přijetí s upuštěním přijímací zkoušky: NE 

Bonifikace: NE 

UK pro Ukrajinu: Mimořádné přijímací řízení otevřeno na pregraduálních studijních programech 

vyučovaných v češtině; u bakalářského programu zkouška realizována písemným testem, u 

navazujících magisterských programů, obdobně jako v řádném přijímacím řízení, zkouška 

nahrazena možností prokázat znalosti, schopnosti a nadání pro studium prostřednictvím zaslání 

motivačního dopisu a životopisu. 

 


