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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. 7/2018 Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 

2019/2020, a opatření děkanů jednotlivých fakult. 

1.2. Podmínky přijímacího řízení 

Základní podmínky přijímání uchazečů ke studiu jsou dány ustanoveními § 48 - § 50 zákona o 

vysokých školách (dosažení předepsaného stupně vzdělání). Univerzita 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 roce studovali 

na UK studenti se speciálními potřebami ve více než 170 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. 

 

1.3. Informace o přijímacím řízení 

Informace o uskutečňovaných otevíraných studijních programech a oborech a o podmínkách 

přijetí ke studiu byly zveřejněny na internetových stránkách univerzity 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky, v informačních materiálech fakult, v Učitelských 

novinách a v obsáhlé brožuře „Studijní nabídka pro akademický rok 2019/2020“ vydávané 

každoročně UK Pointem - Informačním, poradenským a sociálním centrem Univerzity 

Karlovy (UK Point). Prezentovány byly na veletrhu Gaudeamus v Brně, Praze a Nitře, na 

veletrhu Gaudeamus – Akadémia Bratislava a na Veletrhu vysokých škol na Gymnáziu Žatec. 

Pro zájemce a zájemkyně o studium byly dále pořádány akce Informační týden 2019 -

 virtuální týdenní akce konaná poslední únorový týden, Informační den Univerzity Karlovy v 

Praze a v neposlední řadě dny otevřených dveří konané jednotlivými fakultami. Uchazečům 

byly aktuální informace průběžně poskytovány UK Pointem, 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 internetových stránkách konsorcia sedmi pražských veřejných 

vysokých škol Study in Prague (SIP) a celonárodní platformy StudyinCZ. Univerzita byla 

dále prezentována na mezinárodním portálu Keystone Academic Solutions. Byl vytvořen 
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harmonogram veletrhů pro rok 2019. Pro lepší koordinaci s fakultami je využíván i tematický 

sharepoint (zhruba 130 uživatelů). Zástupci univerzity se v rámci SIP zúčastnili 8 veletrhů 

pomaturitního vzdělávání s akcentem na zapojení cizojazyčných studentů i alumni univerzity 

při prezentaci studijní nabídky. Díky projektu Study in Prague dochází k ušetření nákladů 

spojených s prezentací, jelikož studijní nabídka univerzity je představena i na veletrzích, kde 

nemá svého zástupce. Došlo k aktualizaci a tisku dosavadních materiálů projektu SIP i 

univerzity při využití jednotného grafického stylu.   

V souvislosti s potřebami strategického plánování došlo k formulování Strategie 

internacionalizace UK 2018 – 2022, jejíž součástí je též Regionální strategie univerzity. 

Značným přínosem je rozbíhající se systém ambasadorů UK, a to jak v rámci spoluúčasti na 

veletrzích, tak i prezentací zahraničním zástupcům a uchazečům osobní či elektronickou 

formou.  

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. Přijímací 

zkoušky pro přijetí 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 děkanů fakult (rozhodnutí byla vydávána 

převážně v období měsíců května až července) a rektora zveřejněny prostřednictvím 

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

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

uchazečům umožněno nahlížet do spisu v termínech blíže specifikovaných jednotlivými 

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

byla rovněž poskytována 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. Rektor na základě podaných odvolání 

přezkoumal celkem 799 rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, přičemž na základě rozhodnutí 

rektora bylo přijato ke studiu pouze pět uchazečů. Rozhodnutí rektora byla vydávána 

převážně v období měsíců srpna a září. 
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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. 2019.  

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 či oborů 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 2019/20 podle jednotlivých typů studijních programů a jejich sumář.  

 

Celkem se ke studiu přihlásilo 63.455 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 47.600 

a přijato bylo 23.261 uchazečů - tj. 48,9 % ze zúčastněných, event. 36,7 % z přihlášených. 

V porovnání s loňským rokem se celkový počet přihlášených mírně zvýšil, a to o 2,9 % a 

počet zúčastněných uchazečů se zvýšil o 1,7 %.  

 

Do bakalářského studia se přihlásilo 29.657 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 

22.110 uchazečů a přijato bylo 11.315 uchazečů - tj. 51,2 % ze zúčastněných, event. 38,2 % 

z přihlášených. 

V porovnání s loňským rokem se počet podaných přihlášek mírně zvýšil, a to o 3,9 % a počet 

zúčastněných vzrostl o 2,3 %. 

 

Do navazujícího magisterského studia se přihlásilo 10.278 uchazečů, přijímací zkoušky se 

zúčastnilo 7.726 uchazečů a přijato bylo 5.337 uchazečů - tj. 69,1 % ze zúčastněných, event. 

51,9 % z přihlášených. 

Počet podaných přihlášek do navazujících magisterských studijních programů se oproti 

akademickému roku 2018/2019 lehce zvýšil, a to o 1,1 % a počet zúčastněných uchazečů 

stoupl o 1,4 %. 

 

Do nestrukturovaného magisterského studia se přihlásilo 21.298 uchazečů, přijímací 

zkoušky se zúčastnilo 15.860 uchazečů a přijato bylo 5.235 uchazečů - tj. 33 % ze 

zúčastněných, event. 24,6 % z přihlášených. 

V porovnání s loňským rokem se počet přihlášených lehce zvýšil, a to o 0,9 %, počet 

zúčastněných se zvýšil o 1,1 %.  

 

Do doktorského studia se přihlásilo 2.222 uchazečů, přijímací zkoušky se zúčastnilo 1.880 

uchazečů a přijato bylo 1.374 uchazečů - tj. 73,1 % ze zúčastněných, event. 61,8 % z  

přihlášených. 

Počet přihlášených se oproti loňskému roku stoupl o 18,2% a celkový počet zúčastněných 

stoupl o 3,6 %. 
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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“ 24.315 uchazečů – tj. 38,3 % z přihlášených. 

V segmentu  bakalářského studia nebylo úspěšných 10.795 uchazečů – tj. 36,4 % 

z přihlášených. Pokud jde o navazující magisterské studium, bylo neúspěšných 2.389 

uchazečů – tj. 23,2 % z přihlášených, v nestrukturovaném magisterském studiu u přijímací 

zkoušky neuspělo 10.625 uchazečů – tj. 49,9 % z přihlášených a do doktorského studia nebylo 

přijato 506 uchazečů – tj. 22,8 % z přihlášených. 

 

Oproti loňskému roku celkový počet „neúspěšných“ uchazečů lehce klesl, a to o 1,3 %. 

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

navazujícího magisterského studia o 0,8 %, u nestrukturovaného magisterského studia o 0,6 % 

a u doktorského studia došlo k nárůstu o 2 %.  

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 15.879, z toho 7.547 do 

bakalářských studijních programů, 2.552 do navazujících magisterských studijních programů, 

5.438 do nestrukturovaných magisterských studijních programů a  342 do doktorských 

studijních programů. Z celkového počtu uchazečů (přesněji: podaných přihlášek) se 

nedostavilo 25 %. 

Ve vztahu k počtu přihlášek podaných do jednotlivých typů studijních programů je to 25,4 % 

u bakalářského, 24,8 % u navazujícího magisterského, 25,5 % u nestrukturovaného 

magisterského studia a 15,4 % u doktorského studia.  

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

zkoušce, lehce snížil, a to o 0,2 %. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 0,1 % u 

bakalářských studií, u navazujících magisterských studií došlo k poklesu o 1 %, u 

nestrukturovaných magisterských studií došlo k poklesu o 0,3 % a u doktorských studií došlo 

k nárůstu o 3,4%.  

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

Údaje uvedené v tabulce ukazují, že 37,9 % 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 23.261 uchazečů. Do bakalářských studijních programů bylo přijato 

celkem 11.315 uchazečů, do navazujících magisterských studijních programů 5.337 uchazečů, 

do nestrukturovaných magisterských programů 5.235 a 1.374 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 
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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.  

 

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 2,9 %. Z tabulky VIa je patrný nárůst počtu přihlášek do bakalářských studijních 

programů o 3,9 % a u nestrukturovaných magisterských studijních programů o 1 %, u 

navazujících magisterských studijních programů vzrostl počet přihlášek o 1,1 % a u 

doktorských studijních programů o 11,9 %. 

Na fakulty UK bylo podáno celkem 63.455 přihlášek. Pro prezenční formu studia bylo 

zaregistrováno 58.334 přihlášek – tj. 91,9 %, pro kombinovanou formu studia 5.121 přihlášek 

– tj. 8,1 % z celkového počtu přihlášek. 

Žen se přihlásilo do obou forem studia 41.833 – tj. 65,9 % z celkového počtu uchazečů, 

cizinců 15.107 – tj. 23,8 % z celkového počtu uchazečů.  

 

Počet přijatých uchazečů (Tab. VIb) do akademického roku je 23.261.  

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

a nestrukturovaných magisterských, byl přijat přibližně každý třetí uchazeč, který se zúčastnil 

přijímacího řízení, což odpovídá trendu z minulých let. Do bakalářských studijních oborů 

bylo přijato 51,2 % zúčastněných, do nestrukturovaných magisterských 33 % zúčastněných, 

do navazujících magisterských studijních programů bylo přijato 69,1 % zúčastněných a do 

doktorských studií bylo přijato 73,1 % zúčastněných. 

 

Na fakulty UK bylo přijato celkem 23.261 uchazečů. Do prezenční formy studia bylo 

přijato 21.068 uchazečů – tj. 90,6 %, do kombinované formy 2.193 uchazečů – tj. 9,4 %. Žen 

bylo přijato do obou forem studia 14.488 – tj. 62,3 %, cizinců 4.700 – tj. 20,2 %.  

 

Počet podaných odvolání (Tab. VIc) oproti předchozímu roku opět klesl. To odpovídá 

trendu, kdy se každoročně počet podaných odvolání snižuje. Podáno bylo celkem 841 

odvolání, z nichž 799 bylo postoupeno k rozhodnutí rektora. Rektor 5 uchazečům vyhověl, 

což je vzhledem k celkovému počtu uchazečů, kteří podali odvolání, zanedbatelné množství. 
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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 uvedených v Příloze II 

a do textové pasáže obsahující popis přijímacích zkoušek na jednotlivých fakultách. 

 

3.1. Katolická teologická fakulta  

Popis přijímací zkoušky: jednokolová (ústní nebo písemná – dle oboru) 

Kritéria: získání minimálního počtu bodů   

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

studia Dějin křesťanského umění, Dějin evropské kultury a Teologických nauk) 

Možnost bonifikace: NE 

 

3.2. Evangelická teologická fakulta 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová složená většinou ze 2 částí – písemné a ústní 

Kritéria: dosažení předem stanoveného minimální počtu bodů pro přijetí 

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

studijního oboru Evangelická teologie) 

 

3.3. Husitská teologická fakulta  

Popis přijímací zkoušky: jednokolová složená ze 2 částí – písemné a ústní (do bakalářských 

studijních oborů), nebo skládající se pouze z ústního pohovoru (do navazujících 

magisterských studijních oborů) 

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

studium), získání minimálně 30 bodů ze 40 (navazující magisterské studium) 

Možnost přijetí s upuštěním přijímací zkoušky: ANO 

 

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 

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 a za mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka; 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)  

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO, pokud uchazeč splní podmínky 

přijetí podle odlišných podmínek (§ 49 odst. 3 zákona o VŠ) 

Možnost bonifikace: ANO (za maturitu s vyznamenáním 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; bonifikace 5 bodů za jednu cizojazyčnou zkoušku; 
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maximálně však lze uplatnit 2 jazykové zkoušky ze dvou různých jazyků uvedených v příloze 

podmínek přijímacího řízení  

 

3.5. 1. lékařská  fakulta  

Popis přijímací zkoušky:  jednokolová tvořená písemnými testy 

Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů 

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

programu Všeobecné lékařství a bakalářského studijního oboru Fyzioterapie – kritérium 

středoškolský prospěch, do navazujícího magisterského oboru 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+ 

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

matematika) 

 

3.6. 2. lékařská  fakulta  

Popis přijímací zkoušky dvoukolová (1. kolo písemný odborný test z fyziky, chemie a 

biologie a písemný test všeobecných studijních předpokladů, 2. kolo ústní pohovor - 

Všeobecné lékařství a bakalářský studijní obor Fyzioterapie; u bakalářského studijního oboru 

Všeobecná sestra – písemný test z biologie a ze všeobecných studijních předpokladů); 

jednokolová přijímací zkouška realizovaná formou písemného testu je zvolena pro navazující 

magisterský studijní obor Fyzioterapie) 

Kritéria: minimální počet bodů pro postup do 2. kola, pořadí uchazeče odvozené od 

celkového počtu získaných bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: NE 

Bonifikace: NE 

 

3.7. 3. lékařská  fakulta 

Popis přijímací zkoušky: přijímací zkouška je dvoukolová (1. kolo písemný test, 2. kolo 

ústní pohovor); pouze u studijního oboru Dentální hygienistka je jednokolová - formou 

písemného testu 

Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu 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) 

 

3.8. Lékařská fakulta v Plzni 

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

a biologie   

Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů  

Možnost přijetí s upuštěním přijímací zkoušky: NE 

 

3.9. Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová realizovaná formou písemného testu z odborných 

předmětů (dle profilu jednotlivých studijních programů z biologie, somatologie, fyziky a 

chemie)   

Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  NE 

 

3.10. Farmaceutická fakulta 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová realizovaná formou písemného testu 
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Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů 

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

programu Farmacie a do bakalářského studijního programu Laboratorní diagnostika ve 

zdravotnictví v prezenční formě studia - kritéria: Národní srovnávací zkoušky (NSZ) 

organizované společností www.scio.cz, s.r.o., středoškolský prospěch, úspěšné absolvování 

ústředních kol chemické nebo biologické olympiády a účast v celostátní přehlídce 

Středoškolské odborné činnosti v sekci chemie, biologie nebo zdravotnictví, matematika a 

statistika; fyzika; zemědělství - potravinářství nebo ochrana životního prostředí) 

Možnost bonifikace: ANO (za účast a výsledky v celostátním kole olympiády v oblasti 

biologie nebo chemie a účastníkům krajské přehlídky Středoškolské odborné činnosti v sekci 

biologie, chemie nebo zdravotnictví, matematika a statistika;  fyzika;  zemědělství - 

potravinářství nebo ochrana životního prostředí) 

 

3.11. Filozofická fakulta 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová nebo dvoukolová, skládá se z oborových 

poznatkových zkoušek, u některých oborů a programů z testu obecných studijních 

předpokladů; může být písemná nebo ústní, v případě zkoušky dvoukolové je kombinací 

písemné a ústní části 

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

uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů; ke studiu povinně dvouoborovému 

nebo sdruženému (či dvouspecializačnímu) mohl být přijat pouze uchazeč, který splnil 

podmínky k přijetí na minimálně 2 vzájemně kombinovatelné studijní obory nebo programy 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (pouze u několika málo oborů a 

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

nebo olympiádě 

Možnost bonifikace: ANO (pouze u několika málo oborů a programů), výsledky 

mezinárodních zkoušek DELE – notářsky ověřený diplom, výsledek písemné části zkoušky 

 

3.12. Přírodovědecká fakulta 

Popis přijímací zkoušky: bakalářské studijní obory – vždy jednokolová, buď písemná 

formou testu z jednoho (většinou pevně stanoveného) předmětu, u některých oborů si uchazeč 

volil jeden předmět ze dvou stanovených, nebo ústní – obor Ochrana životního prostředí; 

navazující magisterské studijní obory -  jednokolová ústní, formou pohovoru. 

Kritéria pro přijetí: pořadí uchazeče odvozené od počtu bodů získaných při přijímací 

zkoušce, bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty. Ke studiu bakalářských oborů 

Geologie, Geotechnologie a Hospodaření s přírodními zdroji byli uchazeči přijímáni bez 

přijímací zkoušky pouze na základě splnění jediné zákonem stanovené podmínky, a to 

dosažení středoškolského vzdělání s maturitou. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: bakalářské studijní obory – ANO, 

zejména pro účastníky předmětových olympiád (celostátní a krajské kolo), celostátního kola 

SOČ, úspěšné absolventy Scio testů a fakultních seminářů); navazující magisterské studijní 

obory – ANO, pro absolventy určených bakalářských SO se stanoveným studijním průměrem. 

Možnost bonifikace: NE 

 

3.13. Matematicko-fyzikální fakulta 

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

V případě programů a oborů uskutečňovaných ve spolupráci s FF UK (programy Bc. studia 

Matematika se zaměřením na vzdělávání a obory NMgr. studia Učitelství matematiky) má 

zkouška dvě části, kdy druhá část probíhá na FF UK. 

Kritéria: pořadí uchazeče odvozené od celkového počtu získaných bodů  
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Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (bakalářské i navazující 

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

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

kompatibilita absolvovaného bakalářského studia) 

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) 

 

3.14. Pedagogická fakulta 
Popis přijímací zkoušky: přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat 

v jednom nebo ve více kolech; přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, 

ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou; u některých oborů se koná talentová 

zkouška z hudební, výtvarné či tělesné výchovy 

Kritéria: ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní 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 oboru 

Ke studiu navazujícího magisterského programu Edukace a interpretace kulturně historického 

dědictví byli uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky pouze na základě splnění jediné 

zákonem stanovené podmínky, a to řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 

programu. 

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

předepsaných podmínek 

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

 

3.15. Fakulta sociálních věd 

Popis přijímací zkoušky:  

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

studijní předpoklady, Matematika (u bakalářského oboru Ekonomie a finance), Anglický 

jazyk (u bakalářského programu Komunikační studia) 

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

studijní předpoklady, doplněné písemnou nebo ústní zkouškou organizovanou fakultou  

c) jednokolová přijímací zkouška pořádaná fakultou  

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

pohovor) 

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

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

ve druhém kole. 

Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ANO (u navazujících oborů a programů 

v českém jazyce bylo po splnění předepsaných podmínek od přijímacích zkoušek upuštěno) 

Možnost bonifikace: ANO (u bakalářských programů Sociologie a sociální politika a 

Sociologie mohl uchazeč získat bonifikaci za anglický jazyk, v případě absolvování NSZ 

Anglický jazyk nebo certifikát B2 z anglického jazyka) 

 

3.16. Fakulta tělesné výchovy a sportu 
Popis přijímací zkoušky: jednokolová (písemná) nebo dvoukolová (1. kolo talentová 

zkouška, 2. kolo je test obecných studijních předpokladů nebo test z aprobačního předmětu či 

z jazyka)  
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Kritéria: podmínkou úspěšného absolvování je zisk alespoň jednoho bodu z každé části 

zkoušky. Minimální počet bodů pro postup do dalšího kola je vždy jeden bod z každé zkoušky 

konané v daném kole. 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) 

 

3.17. Fakulta humanitních studií 

Popis přijímací zkoušky: jednokolová realizovaná písemným testem (u některých oborů 

doplněna pohovorem); u oborů vyučovaných v cizím jazyce prokázání znalostí, schopností a 

nadání pro studium oboru zasláním strukturovaného životopisu, motivačního listu a odborné 

písemné práce v příslušném cizím jazyce 

Kritéria: dosažení bodové hranice stanovené děkanem 

Možnost přijetí s upuštěním přijímací zkoušky: NE 
 


