
 

2. přijímací řízení v češtině 
vyhlášené z důvodu řešení situace nekvalifikovaných učitelů v ČR na 
základě doporučení MŠMT v souladu se zákonem č. 563/2004 
 

 

Kontaktní údaje 

Ulice: Magdalény Rettigové 4   
 

 

Město: Praha 1   
 

 

PSČ: 116 39   
 

 

Obec: Praha   
 

 

Internetová 
adresa: 

http://www.pedf.cuni.cz 
 

 

 

Ke studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze v daném akademickém roce lze podat nejvýše jednu 
přihlášku v rámci studijního oboru. 

Navazující magister. stud. programy 

Kontaktní 
osoba: 

  
 

 

Telefon: +420221900111 
 

 

Fax: +420224947150 
 

 

E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz 
 

 

Termín 
podání 
přihlášky:  

31.5.2014 
 

 

Termín 
přijímací 
zkoušky: 

 
8.07.-10.07.2014 Přijímací zkoušky pro kombinované studium  

 

 

Náhradní 
termín 
přijímací 
zkoušky: 

 
29.7.2014 - 30.7.2014, Náhradní termín přijímacích zkoušek pro 
kombinované studium 
 

 

 

   

Poplatek za úkony spojené s přijím. řízením v případě přihlášky podané 
s 
elektronickým 
avízem (Kč): 

530 
 

 

bez 
elektronického 
avíza (Kč): 

530 
 

 

Poznámka: 
Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Platba se 
provádí převodem na účet nebo vkladem v bance. Dokládá se pouze v 
případě přihlášky podané na formuláři tiskopisu SEVT. Dokladem je 

 



potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie 
výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího 
řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní 
nebo nedodrží způsob podání přihlášky v elektronické podobě. 

 

   

 
   

Informace o 
přijímacím 
řízení: 

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Přijímací řízení se řídí § 48 – 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, 
Přílohou č. 5 Statutu UK - Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v 
Praze, těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 
2014/2015 (dále jen "PPŘ") a opatřeními děkana, která budou vydána v 
průběhu akademického roku 2013/14 a týkají se organizace a průběhu 
přijímacích zkoušek a přijímacího řízení.  
 
Na UK v Praze, PedF jsou v pregraduálním stupni akreditovány následující 
studijní programy – bakalářské, navazující magisterské a magisterské.  
 
Navazující magisterské studium dvouleté je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá titul 
„magistr“. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu je ukončení studia v bakalářském 
studijním programu. 
 
Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané 
přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-
li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy v Praze nebo jiných 
vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací 
zkoušky nebudou překrývat. 
 
Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání přijímací komise děkanky 
zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium , ikona Průběh 
přijímacího řízení. 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Přijímací zkouška je jednokolová, dvoukolová nebo tříkolová. 
Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce 
komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno 
jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není 
znalost cizího jazyka předmětem zkoušky. 
 
Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.  
Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní 
obor. 
Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci 
a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor.  
 
Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč 
sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium , ikona 

 



Průběh přijímacího řízení.  
 
Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb o modifikaci 
přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 31. 5. 2014. 
Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v 
případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny). Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového 
pracoviště. 
 
 
Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou 
uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro 
akademický rok 2014/15 otevírány.  
 
Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího 
řízení: 
a) podání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně 
předepsaných součástí a příloh, 
b) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení bakalářského studijního 
programu, 
c) složení přijímací zkoušky a umístění se podle počtu dosažených bodů v 
pořadí předem stanoveném děkankou, 
d) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.  
 
DOKLAD O UKONČENÍ BAKALÁ ŘSKÉHO STUDIJNÍHO 
PROGRAMU 
Uchazeč, který podává přihlášku do navazujícího magisterského programu, 
odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na studijní oddělení fakulty 
neprodleně po složení státní závěrečné zkoušky, nejpozději však do 30 9. 
2014 (bez tohoto dokladu nemůže být uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, 
kteří absolvovali bakalářské studium v zahraničí, předloží doklad o 
rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.  
 
Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu podáno více přihlášek, dokládá 
úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení bakalářského studia ke každé 
podané přihlášce. 
 
DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE 
Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním oboru 
bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad předložit 
včetně příloh v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 
31. 5. 2014. Veškeré dokládané skutečnosti musí být řádně potvrzené – 
potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení 
uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o 
pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném 
formuláři "Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci 
elektronické přihlášky na internetové adrese 
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska nebo na 
www.pedf.cuni.cz v sekci pro uchazeče. 
Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke 



každé přihlášce. Doklady doručené po 31. 5. 2014 nebudou bonifikovány.  
 
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Náhradní termín přijímací zkoušky lze povolit na základě písemné žádosti v 
listinné formě. Žádost podává uchazeč děkanovi fakulty prostřednictvím 
studijního oddělení nejpozději do stanoveného dne konání přijímací 
zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává nejdříve poté, co uchazeč 
obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Náhradní 
termín lze povolit pouze ze závažných a doložených důvodů (doložená 
pracovní neschopnost, konání maturitní zkoušky v době konání přijímací 
zkoušky, studium na zahraniční škole atd.). Důvodem pro povolení 
náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce ani 
povinnosti vyplývající z uchazečových pracovních aktivit. Další náhradní 
termín se nepovoluje. 
 
NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ 
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam 
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termíny nahlížení jsou zveřejněny 
na úřední desce www.pedf.cuni.cz v Opatření děkana č. 10/2014. 
 
DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být 
průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz 
v sekci pro uchazeče.  
 
Přihláška se podává na adresu: 
Pedagogická fakulta UK v Praze 
Magdalény Rettigové 4 
116 39 Praha 1 
 

 

Náležitosti 
přihlášky: 

Ke studiu na UK v Praze, PedF může uchazeč podat libovolný počet 
přihlášek, avšak v daném akademickém roce lze podat nejvýše jednu 
přihlášku v rámci studijního oboru. Pro každý studijní obor podá uchazeč 
samostatnou přihlášku. Pokud je studijní obor otevírán jako dvouoborová 
kombinace, podává uchazeč samostatnou přihlášku na každou zvolenou 
dvouoborovou kombinaci. Přihlášku nelze převést na jiný studijní obor.  
 
Přihláška se podává v elektronické formě nebo v listinné formě na formuláři 
SEVT. Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese 
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska od 1. 5. 2014. Ke 
správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. 
Elektronicky podaná přihláška se netiskne.  
Přihlášku je nutné podat a poplatek uhradit do 31. 5. 2014. 
Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/ , ikona 
Průběh přijímacího řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, 
průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)  
 

 



VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 
Do přihlášky musí uchazeč vyznačit typ studijního programu – navazující 
magisterský, formu studia (kombinovaná – KS), studijní program a studijní 
obor. Studijní obor musí být vyplněn plným názvem. 
 
Řádně musí být vyplněny také veškeré nezbytně nutné osobní údaje, tj. 
příjmení, jméno, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, 
adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa. Dále KKOV a IZO absolvované 
nebo studované střední školy. 
Ostatní údaje na přihlášce jsou nepovinné. Pokud uchazeč v přihlášce uvádí 
u svého jména vysokoškolský titul udělený dle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, musí doložit úředně ověřenou kopie dokladu o 
oprávněnosti tento titul užívat (úředně ověřená kopie diplomu nebo úředně 
ověřená kopie jiného relevantního dokladu). 
 
Žádá-li uchazeč o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních 
vzdělávacích potřeb, je součástí elektronického formuláře přihlášky 
vyplnění žádosti ("požadavky na zvláštní zacházení"). Žádost o modifikaci 
přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením 
nejpozději do 31. 5. 2014. 
 
Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči 
informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně 
nutné uvést při platbě administrativního poplatku.  
Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku 
zvlášť. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. 
 
POTVRZENÍ LÉKAŘE 
Potvrzení praktického lékaře fakulta nevyžaduje.  
Pro některé studijní obory je vyžadováno specializované lékařská potvrzení. 
Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. 
 
V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li 
požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a 
stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě 
odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Magisterské stud. programy 

Kontaktní 
osoba: 

  
 

 

Telefon: +420221900111 
 

 

Fax: +420224947150 
 

 

E-mail: uchazec@pedf.cuni.cz 
 

 

Termín 
podání 
přihlášky:  

31.5.2014 
 

 

Termín 
přijímací 
zkoušky: 

8.07.-10.07.2014 Přijímací zkoušky pro kombinované studium  
 

 

Náhradní 
termín 
přijímací 
zkoušky: 

29.7.2014 - 30.7.2014, Náhradní termín přijímacích zkoušek pro 
kombinované studium 
 

 

 

   

Poplatek za úkony spojené s přijím. řízením v případě přihlášky podané 
s 
elektronickým 
avízem (Kč): 

530 
 

 

bez 
elektronického 
avíza (Kč): 

530 
 

 

Poznámka: 

Poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Platba se 
provádí převodem na účet nebo vkladem v bance. Dokládá se pouze v 
případě přihlášky podané na formuláři tiskopisu SEVT. Dokladem je 
potvrzení o bankovním převodu (nikoliv příkazu k úhradě) nebo kopie 
výpisu z bankovního účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího 
řízení a nevrací se ani v případě, že se uchazeč přijímacího řízení nezúčastní 
nebo nedodrží způsob podání přihlášky v elektronické podobě. 

 

 

   

 
   

Informace o 
přijímacím 
řízení: 

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Přijímací řízení se řídí § 48 – 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, 
Přílohou č. 5 Statutu UK - Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy v 
Praze, těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 
2014/2015 (dále jen "PPŘ") a opatřeními děkana, která budou vydána v 
průběhu akademického roku 2013/14 a týkají se organizace a průběhu 
přijímacích zkoušek a přijímacího řízení.  

 



 
Na UK v Praze, PedF jsou v pregraduálním stupni akreditovány následující 
studijní programy – bakalářské, navazující magisterské a magisterské.  
 
Magisterské nenavazující studium je pětileté, je ukončeno státní závěrečnou 
zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, absolvent získá titul 
„magistr“. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském 
nenavazujícím studijním programu je dosažení úplného středního nebo 
úplného středního odborného vzdělání. 
 
Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané 
přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Podá-
li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy v Praze nebo jiných 
vysokých škol, nemůže PedF UK zaručit, že se některé termíny přijímací 
zkoušky nebudou překrývat. 
 
Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání přijímací komise děkanky 
zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium , ikona Průběh 
přijímacího řízení. 
 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Přijímací zkouška je jednokolová, dvoukolová nebo tříkolová. 
Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce 
komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno 
jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není 
znalost cizího jazyka předmětem zkoušky. 
 
Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.  
Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní 
obor. 
Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci 
a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor.  
 
Stav přihlášky a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč 
sledovat průběžně na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium , ikona 
Průběh přijímacího řízení.  
 
Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb o modifikaci 
přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána nejpozději do 31. 5. 2014. 
Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (lékařské potvrzení, v 
případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické 
poradny). Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového 
pracoviště. 
 
Požadavky pro přijímací zkoušky a podrobné bodové hodnocení jsou 
uvedeny v detailu jednotlivých studijních oborů, které jsou v rámci PPŘ pro 
akademický rok 2014/15 otevírány.  
 
Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího 
řízení: 



a) podání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně 
předepsaných součástí a příloh, 
b) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání, 
c) složení přijímací zkoušky a umístění se podle počtu dosažených bodů v 
pořadí předem stanoveném děkankou, 
d) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.  
 
 
DOKLAD O UKONČENÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ 
Uchazeč, který podává přihlášku do magisterského nenavazujícího 
studijního programu, odevzdá úředně ověřenou kopii tohoto dokladu na 
studijní oddělení fakulty neprodleně po složení příslušné závěrečné 
zkoušky, nejpozději však do 30. 9. 2014 (bez tohoto dokladu nemůže být 
uchazeč ke studiu přijat). Uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v 
podzimním zkušebním období, doloží ukončení středního vzdělání 
nejpozději do 25. 10. 2014.  
 
Uchazeči, kteří absolvovali střední školu v zahraničí, předloží doklad o 
rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje.  
 
Má-li uchazeč na Pedagogickou fakultu podáno více přihlášek, dokládá 
úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání ke každé 
podané přihlášce. 
 
DOKLADY K PŘIZNÁNÍ DOPLŇUJÍCÍ BONIFIKACE 
Je-li součástí hodnocení přijímací zkoušky v příslušném studijním oboru 
bonifikace uchazečových aktivit, musí uchazeč příslušný doklad předložit 
včetně příloh v termínu stanoveném pro podání přihlášky, tj. nejpozději do 
31. 5. 2014. Veškeré dokládané skutečnosti musí být řádně potvrzené – 
potvrzením příslušné instituce, zaměstnavatele, apod. Čestné prohlášení 
uchazeče o předkládaných aktivitách jako doklad nelze uznat. Jedná-li se o 
pedagogickou praxi, doporučuje se praxi doložit na k tomu určeném 
formuláři "Potvrzení o pedagogické praxi". Formulář je dostupný v aplikaci 
elektronické přihlášky na internetové adrese 
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska nebo na 
www.pedf.cuni.cz v sekci pro uchazeče. 
Podává-li uchazeč více přihlášek ke studiu, je třeba tyto doklady přiložit ke 
každé přihlášce. Doklady doručené po 31. 5. 2014 nebudou bonifikovány.  
 
NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Náhradní termín přijímací zkoušky lze povolit na základě písemné žádosti v 
listinné formě. Žádost podává uchazeč děkanovi fakulty prostřednictvím 
studijního oddělení nejpozději do stanoveného dne konání přijímací 
zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává nejdříve poté, co uchazeč 
obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Náhradní 
termín lze povolit pouze ze závažných a doložených důvodů (doložená 
pracovní neschopnost, konání maturitní zkoušky v době konání přijímací 
zkoušky, studium na zahraniční škole atd.). Důvodem pro povolení 
náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce ani 
povinnosti vyplývající z uchazečových pracovních aktivit. Další náhradní 



termín se nepovoluje. 
 
NAHLÍŽENÍ DO MATERIÁLŮ 
Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam 
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termíny nahlížení jsou zveřejněny 
na úřední desce www.pedf.cuni.cz v Opatření děkana č. 10/2014. 
 
 
DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  
Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být 
průběžně zveřejňovány na internetové stránce PedF UK www.pedf.cuni.cz 
v sekci pro uchazeče. 

 

Náležitosti 
přihlášky: 

Přihláška se podává na adresu: 
Pedagogická fakulta UK v Praze 
Magdalény Rettigové 4 
116 39 Praha 1 
 
Ke studiu na UK v Praze, PedF může uchazeč podat libovolný počet 
přihlášek, avšak v daném akademickém roce lze podat nejvýše jednu 
přihlášku v rámci studijního oboru. Pro každý studijní obor podá uchazeč 
samostatnou přihlášku. Přihlášku nelze převést na jiný studijní obor.  
 
Přihláška se podává v elektronické formě nebo v listinné formě na formuláři 
SEVT. Přihláška v elektronické formě je přístupná na adrese 
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska od 1. 5. 2014. Ke 
správnému podání doporučujeme nejdříve prostudovat nápovědu. 
Elektronicky podaná přihláška se netiskne.  
Přihlášku je nutné podat a poplatek uhradit do 31. 5. 2014. 
Přihlášku je možné sledovat na adrese https://is.cuni.cz/studium/ , ikona 
Průběh přijímacího řízení (uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, 
průběžné a celkové výsledky přijímacího řízení atd.)  
 
VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY 
Do přihlášky musí uchazeč vyznačit typ studijního programu –magisterský, 
formu studia (kombinovaná – KS), studijní program a studijní obor. Studijní 
obor musí být vyplněn plným názvem. 
 
Řádně musí být vyplněny také veškeré nezbytně nutné osobní údaje, tj. 
příjmení, jméno, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, 
adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa. Dále KKOV a IZO absolvované 
nebo studované střední školy. 
Ostatní údaje na přihlášce jsou nepovinné. Pokud uchazeč v přihlášce uvádí 
u svého jména vysokoškolský titul udělený dle zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách, musí doložit úředně ověřenou kopie dokladu o 

 



oprávněnosti tento titul užívat (úředně ověřená kopie diplomu nebo úředně 
ověřená kopie jiného relevantního dokladu). 
 
Žádá-li uchazeč o modifikaci přijímací zkoušky z důvodu speciálních 
vzdělávacích potřeb, je součástí elektronického formuláře přihlášky 
vyplnění žádosti ("požadavky na zvláštní zacházení"). Žádost o modifikaci 
přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením 
nejpozději do 31. 5. 2014. 
 
Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči 
informačním systémem vygenerován specifický symbol, který je nezbytně 
nutné uvést při platbě administrativního poplatku.  
Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku 
zvlášť. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. 
 
POTVRZENÍ LÉKAŘE 
Potvrzení praktického lékaře fakulta nevyžaduje.  
Pro některé studijní obory je vyžadováno specializované lékařská potvrzení. 
Specifikace potvrzení je uvedena v detailu příslušného studijního oboru. 
 
V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li 
požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a 
stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě 
odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. 

 

Bankovní spojení 

Konstantní 
symbol 
pro platbu 
složenkou: 

0379 
 

 

Konstantní 
symbol 
pro platbu 
převodem: 

0379 
 

 

Banka: Komerční banka 
 

 

Účet: 85236011 
 

 

IBAN:  CZ43 0100 0000 0000 8523 6011  

SWIFT:   

Variabilní 
symbol: 

920 
 

 

Převodová 
pošta pro 
platbu 
složenkou: 

IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011  
 

 



Specifický 
symbol: 

kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek 
 

 

 


