Bakalářské tříleté jednooborové

1. Studijní program: Geografie
1.1. Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
62

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

51

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

48

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

3

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

48

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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2. Studijní program: Filologie
2.1. Studijní obor: Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod –
ruský jazyk
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

do 30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
21

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

14

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

14

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
14

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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3. Studijní program: Tělesná výchova a sport
3.1. Studijní obor: Tělesná výchova a sport
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,

130
87

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

67

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

20

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

56

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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4. Studijní program: Speciální pedagogika
4.1. Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku –
učitelství pro mateřské školy
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

1.6. 2016
15.6.2016
4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

termín skončení přijímacího řízení
31. 10. 2016
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,
počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7
zákona o vysokých školách),
počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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207
174
174
0
37
Písemná zkouška byla tvořena písemným
znalostním testem, všichni uchazeči měli
stejnou variantu testu. Obsahoval 70
položek – otázek s výběrem správné
odpovědi. Odpověď se volila ze čtyř
variant, vždy pouze jedna byla správná.
Test obsahoval položky ze z okruhu
znalostní středoškolského učiva biologie
člověka, pedagogiky a psychologie a
speciální pedagogiky. Všechny položky
testu byly založeny na informacích
obsažených ve zveřejněné doporučené
literatuře.

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

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/MSSp_Bc_2016.doc

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

[Test obsahoval 70 položek, uchazeč tedy
mohl z písemné zkoušky získat nejvýše
70 bodů. Pořadí uchazečů bylo sestaveno
podle počtu bodů získaných v písemném
testu, tedy podle dosaženého hrubého
skóru a nebylo nijak dále upravováno.
Hranice pro úspěšné absolvování písemné
zkoušky byla stanovena na 42 bodů. ]

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),







174 účastníků
70 bodů
60 bodů
Průměr: 39,3 bodu
SD: 6,9 bodu

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

5. Studijní program: Specializace v pedagogice
5.1. Studijní obor: Sociální pedagogika
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

5

počet podaných přihlášek

140

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

110

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

110
0

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

0
42

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

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

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SOP_Bc_1_2016.doc

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

Kritéria pro vyhodnocení přijímací
zkoušky
Za test je možno získat maximálně 100
bodů. Na základě bodového hodnocení
testu(2 body za správnou odpověď,
celkem 50otázek, vyhodnoceno
anonymně pomocí skeneru) budou

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: celkem : 110; A 73; B  37
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky:
celkem: 88b; A: 78b; B 88b
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),
celkem: 57,6; A 57,7 ; B 57,3
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3)
celkem: 9, 438; A 8,46 ; B – 11,11
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http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SOP_Bc_2_2016.doc

uchazeči zařazeni do pořadí, které
rozhoduje (ve vztahu na stanovenou
kapacitu oboru v daném roce) o přijetí
ke studiu.

5.2.

Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy, prezenční studium

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

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

1.6. 2016
15.6.2016
4.7.2016
30.8.2016
do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

termín skončení přijímacího řízení
31. 10. 2016
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním
termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,
počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
počet uchazečů přijatých ke studiu na základě
výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50
odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách),
počet uchazečů přijatých celkem

175
141
88
53
0

66
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

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

dotazník předpokladů pro profesi učitelky
či učitele mateřské školy
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
p_ms.php

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

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_dotaznik_predpoklady_2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_dotaznik_predpoklady_2016_
_RESENI.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_zadani.pdf
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http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_RESENI.pdf

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

141
30 bodů

30 bodů 2 uchazečky

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),

20,8
1,739

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

vědomostního test z oblasti základů
předškolní pedagogiky

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

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_zadani.pdf

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

odkaz na soubor, v němž jsou kritéria
uvedeny:
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
p_ms.php

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_RESENI.pdf

 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

141

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

odkaz na soubor, v němž je uvedeno:

20 bodů
20 bodů 1 uchazečka

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

11.2

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

1,739
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5.3.

Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy, kombinované studium

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

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách
termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,
počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
počet uchazečů přijatých ke studiu na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7
zákona o vysokých školách),
počet uchazečů přijatých celkem

1.6. 2016
15.6.2016
4.7.2016
30.8.2016
do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

233
191
120
71

0
31

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

dotazník předpokladů pro profesi učitelky
či učitele mateřské školy
odkaz na soubor, v němž jsou informace
uvedeny:
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_ms.php
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_zadani.pdf
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_RESENI.pdf

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),

191
30 bodů
30 bodů
6 uchazeček
23,6

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

1,576

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

vědomostního test z oblasti základů
předškolní pedagogiky

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

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_zadani.pdf

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

odkaz na soubor, v němž jsou informace
uvedeny:
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
p_ms.php

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:

http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/uplo
ad/files/
PZ_MS_vedomostni_test_2016_RESENI.pdf

 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

191
20 bodů

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),

10

20 bodů 1 uchazečka

12.5
1,576

5.4.

Studijní obor: Výchova ke zdraví, prezenční studium

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

49

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

38
38

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

0

25

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)

11

Obsah písemné zkoušky
Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče,
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva
gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky








při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25
z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie
hodnocených 1 bodem/1otázka a 25 z biologie člověka
hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
49
písemné přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

92

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

52

Směrodatná odchylka písemné přijímací 14,34
zkoušky

12

5.5.

Studijní obor: Výchova ke zdraví, kombinované studium

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
66

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

48

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

48

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
20

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)

13

Obsah písemné zkoušky
Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče,
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva
gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky








při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25
z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie
hodnocených 1 bodem/1otázka a 25 z biologie člověka
hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
47
písemné přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

88

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

51,09

Směrodatná odchylka písemné přijímací 14,08
zkoušky
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5.6.

Studijní obor: Informační technologie a e-learning

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
47

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

47

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

47

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

47

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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5.7.

Studijní obor: Základy výrobní techniky se zaměřením na
vzdělávání, prezenční studium

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
5

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

4

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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5.8.

Studijní obor: Základy výrobní techniky se zaměřením na
vzdělávání, kombinované studium

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
4

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

4

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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5.9.

Studijní obor: Přírodovědná a ekologická výchova

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
13

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

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

9

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

4

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

0
9

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

5.10.

Studijní obor: Učitelství odborných předmětů

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
do 30. 9. 2016 na
18

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

studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
45

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

41

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

41

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

41

0

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

https://www.pf.jcu.cz/education/applicants
/p_uop.php
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/UOP
_Bc_1_Test_LM_1_2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/UOP
_Bc_1_Test_LM_2_2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/UOP
_Bc_2_Test_PDZ_1_2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/UOP
_Bc_2_Test_PDZ_2_2016.doc

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/UOP
_Bc_3_Test_VVP_1_2016.doc

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/UOP
_Bc_3_Test_VVP_2_2016.doc

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

Písemná zkouška byla tvořena ze tří částí
písemných znalostních testů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací
zkoušky
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test logického myšlení  25 bodů
test pedagogickodidaktických
znalostí  25 bodů
test všeobecného vědomostního
přehledu  25 bodů

Maximálně je možné za test získat  75
bodů
Odpověď se volila ze tří variant a vždy
jedna byla jen správná. Test obsahoval
položky z okruhu středoškolského učiva.
Všechny položky testu byly založeny na
informacích obsažených ve zveřejněné
doporučené literatuře.
Nutnou podmínkou pro konání přijímací
zkoušky byla ověřená kopie maturitního
vysvědčení.
Bonifikace uchazečů:
 Uchazeči s úplným magisterským
nebo
inženýrským
stupněm
vzdělání budou přijati bez
přijímací zkoušky, tj. se 100 body.
K přihlášce bylo nutné doložit
ověřenou kopii magisterského
nebo inženýrského diplomu. Byla
li splněna tato podmínka, pak
nebylo nutné se fakticky dostavit
na vyhlášený termín přijímací
zkoušky.
 za ukončené bakalářské
vysokoškolské studium odborného
zaměření 15 bodů
 za absolvované Doplňkové
pedagogické studium pro učitele
odborného výcviku 10 bodů
Maximální počet dosažitelných bodů je
100.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací
zkoušky




test logického myšlení  25 bodů
test pedagogickodidaktických
znalostí  25 bodů
test všeobecného vědomostního
přehledu  25 bodů

Maximálně je možné za test získat  75
bodů
Odpověď se volila ze tří variant a vždy
jedna byla jen správná. Test obsahoval
položky z okruhu středoškolského učiva.
Všechny položky testu byly založeny na
informacích obsažených ve zveřejněné
doporučené literatuře.
Nutnou podmínkou pro konání přijímací
20

zkoušky byla ověřená kopie maturitního
vysvědčení.
Bonifikace uchazečů:













6.

Studijní program: Psychologie
6.1. Studijní obor: Psychologie

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
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Uchazeči s úplným magisterským
nebo inženýrským stupněm vzdělání
budou přijati bez přijímací zkoušky,
tj. se 100 body. K přihlášce bylo
nutné doložit ověřenou kopii
magisterského nebo inženýrského
diplomu. Bylali splněna tato
podmínka, pak nebylo nutné se
fakticky dostavit na vyhlášený termín
přijímací zkoušky.
za ukončené bakalářské
vysokoškolské studium odborného
zaměření 15 bodů
za absolvované Doplňkové
pedagogické studium pro učitele
odborného výcviku 10 bodů
Maximální počet dosažitelných bodů
je 100.
41 účastníků
75 bodů (25, 25, 25)
72 bodů
Průměr 30,24
SD: 6,33

1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016
4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
238

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

183

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

47

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

136

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)
Základní statistické charakteristiky písemné zkoušky:
 183 účastníků,
 50 bodů (nejlepší možný výsledek),
 48 bodů (nejlepší dosažený výsledek),
 33 bodů (průměrný výsledek),
6,632 (směrodatná odchylka)

22

47
Písemná zkouška byla tvořena písemným
znalostním testem, který obsahoval 50
otázek s výběrem jedné správné odpovědi
ze čtyř nabízených variant. Test byl
zaměřen na zjišťování všeobecných
vědomostí ze středoškolských základů
psychologie, pedagogiky a obecné
občanské orientace. Použity byly dvě
varianty testu (A a B).
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test
/Psych_Bc_B_2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
Psych_Bc_A_2016.doc

Do druhé části přijímací zkoušky
postoupili uchazeči s pořadím 1 – 60,
hranice pro postup do druhého kola byla
20 bodů. Druhá část přijímací zkoušky
byla zaměřena na posouzení motivačních
předpokladů a povahových vlastností
nezbytných k práci psychologa. Součástí
této části zkoušky bylo přezkoušení
znalostí anglického jazyka (překlad
odborného textu), za které bylo možno
získat hodnoceno 05 bodů. Za druhou část
zkoušky bylo možno získat celkem 50

bodů. Výsledky 1. a 2. části písemné
zkoušky se sčítaly. Přijímací zkoušku
úspěšně vykonal uchazeč, který absolvoval
obě části a získal v nich celkem alespoň 55
bodů.

6.2.

Studijní obor: Arteterapie (ARTE3), kombinované studium

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
103

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

63

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

28
37

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

0
25

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

23

Písemná zkouška byla tvořena
písemným znalostním testem.
Obsahoval 50 otázek s výběrem
správné odpovědi. Odpověď se volila
ze tří variant, vždy pouze jedna byla
správná. Test zjišťoval znalosti

z oblasti psychologie, psychoterapie,
speciální pedagogiky a dějin umění.
Použity byly dvě varianty testu (A a B).
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

http://www.pf.jcu.cz/education/ applicants/
test/ARTE_Bc_A_2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/ applicants/
test/ARTE_Bc_B_2016.doc

Do druhé části přijímací zkoušky (ústní
pohovor a talentová část přijímacího
řízení) postoupili uchazeči, kteří se
v první (písemné) části umístili na 1. až
50. místě. Pořadí bylo sestaveno podle
počtu bodů získaných v písemném
testu. Hranice pro úspěšné absolvování
písemné zkoušky nebyla stanovena.

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,




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



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




65 účastníků,
50 bodů (nejlepší možný
výsledek),
44 bodů (nejlepší dosažený
výsledek),
34,5 bodu (průměrný
výsledek),
5,783 (směrodatná odchylka)

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro SŠ

7.

Studijní program: Specializace v pedagogice
7.1. Studijní obor: Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na
vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke
24

1.6. 2016
15.6.2016
4.7.2016
do 30. 8. 2016
do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení

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

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
2

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem
odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3),

25

Přijímací zkouška byla talentová v
oboru hra na klavír. V celkové
hudebnosti uchazeč prokázal dobré
sluchové předpoklady, čistý zpěvní
projev,
smysl
pro
rytmus,
harmonickotonální vztahy, paměť
(melodická i rytmická) a celkové
dobré hlasové dispozice. Kritériem
pro přijetí byla minimálně dosažená
úroveň maturanta na konzervatoři.
Přesné
nástrojové
a
pěvecké
požadavky byly na webových
stránkách
katedry
HV
(www.pf.jcu.cz)
Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se v
akademickém roce 2016/17 neotvíral.
Zkouška byla hodnocena maximálně
100 body, k jejímu úspěšnému
vykonání bylo nutných alespoň 75
bodů.

Bakalářské tříleté jednooborové vedoucí k učitelství pro ZŠ

8. Studijní program: Specializace v pedagogice.
8.1. Studijní obor: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
(VVu), prezenční studium
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
34

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

26

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

12
13

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

0

12

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
26

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

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

postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 26
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
max. 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 14
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2): 5,71
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 4,42

Bakalářské tříleté dvouoborové (vedoucí k učitelství ZŠ, resp. SŠ (PS)
9. Studijní program: Specializace v pedagogice
9.1. Studijní program: Anglický jazyk – Historie se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
27

vyhlášky)
počet podaných přihlášek

37

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

33
23
10

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

1
23

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
Počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  2
maximální počet bodů – 100
minimální počet bodů – 50
nejlepší dosažený výsledek  86
maximální možný počet bodů
nejlepší dosažený výsledek – 86
průměrný výsledek  66,16666667

informace za anglický jazyk

Přijímací zkouška se týkala pouze
uchazečů, kteří nevykonali státní maturitní
zkoušku z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o
výsledcích společné části maturitní zkoušky
z AJ) či na základě předložení ověřeného
certifikátu o úspěšném složení některé
z Cambridge Exams úrovně CAE, CPE,
FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50
bodů)
Viz.
Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008

směrodatná odchylka  2,595936996
Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.

28

informace za historii

9.2.

Studijní obor: Anglický jazyk – Hudební výchova se zaměřením
na vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

9

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

3
2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

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

0
2

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla přijímací zkouška.

Uchazeči byli přijímáni podle celkových
procentuálních výsledků státní maturitní zkoušky z Aj
(Protokol o výsledcích společné části maturitní
zkoušky z AJ) či na základě předložení ověřeného
certifikátu o úspěšném složení některé z Cambridge
Exams úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50 bodů)

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
29

informace za anglický jazyk

Viz. http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php

informace za hudební výchovu

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

Přijímací zkouška byla praktická. Uchazeč při
ní prokázal dobré sluchové předpoklady, čistý
zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko
tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a
celkové dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň absolventa 1.
stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na klavír
nebo housle.
Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně 100 body,
k jejímu úspěšnému vykonání bylo nutných
alespoň 50 bodů.

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),

9.3.

Studijní obor: Anglický jazyk – Informatika se zaměřením na
vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
30

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

16

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

16

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

9
7

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

0

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

9
informace za anglický jazyk

Přijímací zkouška se týkala pouze
uchazečů, kteří nevykonali státní
maturitní zkoušku z anglického
jazyka.

maximální počet bodů – 100
minimální počet bodů – 50
nejlepší dosažený výsledek  94
průměrný výsledek  66,16666667

Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků
státní maturitní zkoušky z Aj
(Protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z AJ) či na základě
předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge
Exams úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% –
50 bodů)
Viz.

směrodatná odchylka  2,595936996

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

základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  1

Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008

Jde o písemný gramatickolexikální
test, při němž uchazeč doplňuje do
souvislého textu s vynechanými úseky
nejvhodnější variantu z několika
nabízených možností.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.
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informace za informatiku

9.4.

Studijní obor: Anglický jazyk – Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

do 30. 8. 2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

termín skončení přijímacího řízení

31. 10. 2016

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

34
31

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

17
14

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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17
informace za anglický jazyk

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem
odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  6
maximální počet bodů – 100
minimální počet bodů – 50
nejlepší dosažený výsledek – 72
průměrný výsledek  66,16666667

Přijímací zkouška se týkala pouze
uchazečů, kteří nevykonali státní
maturitní zkoušku z anglického
jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků
státní maturitní zkoušky z Aj
(Protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z AJ) či na základě
předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge
Exams úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% –
50 bodů)
Viz.
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php

směrodatná odchylka  2,595936996

Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php

vzor: květen 2008
Jde o písemný gramatickolexikální
test, při němž uchazeč doplňuje do
souvislého textu s vynechanými úseky
nejvhodnější variantu z několika
nabízených možností.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.

9.5.

informace za německý jazyk

Studijní obor: Anglický jazyk – Přírodopis se zaměřením na
vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016
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termín skončení přijímacího řízení

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

18

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

18

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

12
6

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

0

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

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  1
maximální počet bodů – 100
minimální počet bodů – 50
nejlepší dosažený výsledek  76
průměrný výsledek  66,16666667
směrodatná odchylka  2,595936996

12
informace za anglický jazyk

Přijímací zkouška se týkala pouze
uchazečů, kteří nevykonali státní maturitní
zkoušku z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o
výsledcích společné části maturitní zkoušky
z AJ) či na základě předložení ověřeného
certifikátu o úspěšném složení některé
z Cambridge Exams úrovně CAE, CPE,
FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50
bodů)
Viz. http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php

Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008
Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.

34

informace za biologii

9.6.

Studijní obor: Anglický jazyk – Společenské vědy se zaměřením
na vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

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

31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

84

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

69

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

45
24

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

3

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
Počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  6
maximální počet bodů – 100
minimální počet bodů – 50

33
informace za anglický jazyk

Přijímací zkouška se týkala pouze uchazečů,
kteří nevykonali státní maturitní zkoušku
z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o výsledcích
společné části maturitní zkoušky z AJ) či na
základě předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge Exams
úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50
bodů)
Viz. http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php

Ukázka písemného testu:
35

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

nejlepší dosažený výsledek  88
průměrný výsledek  66,16666667

vzor: květen 2008

směrodatná odchylka  2,595936996

Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

informace za společenské vědy

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

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_1562016.doc

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

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:

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

počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

64

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

100 bodů
80
58
1,4

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

36

9.7.

Studijní obor: Anglický jazyk – Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
42

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

34

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

19

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

15

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem
odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  4
maximální počet bodů – 100
37

19
informace za anglický jazyk

Přijímací zkouška se týkala pouze
uchazečů, kteří nevykonali státní
maturitní zkoušku z anglického
jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků
státní maturitní zkoušky z Aj
(Protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z AJ) či na základě
předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge
Exams úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% –
50 bodů)

minimální počet bodů – 50
nejlepší dosažený výsledek  76
průměrný výsledek  66,16666667

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

Viz.

směrodatná odchylka  2,595936996

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

Ukázka písemného testu:
vzor: květen 2008
Jde o písemný gramatickolexikální
test, při němž uchazeč doplňuje do
souvislého textu s vynechanými úseky
nejvhodnější variantu z několika
nabízených možností.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.8.

informace za tělesnou výchovu

Studijní obor: Český jazyk a literatura – Anglický jazyk se
zaměřením na vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

164

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

134
125
9

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,
počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
38

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

0
55

počet uchazečů přijatých celkem
směrodatná odchylka
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají
písemnou přijímací zkoušku, která má podobu
gramatického testu se třemi variantami odpovědí,
z nichž pouze jedna je správná. Každá otázka je
hodnocena 6 body, maximálně 102 body. K
úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 50
bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty se
společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.

informace za český jazyk

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prijcj_vzd.phtml

Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 90
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2): 58 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3):  7,848567
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

39

informace za anglický jazyk

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili 10
maximální počet bodů – 100
minimální počet bodů – 50
nejlepší dosažený výsledek  94
průměrný výsledek  66,16666667
směrodatná odchylka  2,595936996

9.9.

Přijímací zkouška se týkala pouze uchazečů,
kteří nevykonali státní maturitní zkoušku
z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o výsledcích
společné části maturitní zkoušky z AJ) či na
základě předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge Exams
úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50 bodů)
Viz.
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php
Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008
Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností.

Studijní obor: Český jazyk a literatura– Hudební výchova se
zaměřením na vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
40

16

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

9

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

6

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

3

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

0
6

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou
přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu
se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá otázka je hodnocena 6 body, maximálně
102 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutných
alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty
se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.
Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

informace za český jazyk

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_vzd.phtml

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 54
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2): 48 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 7,848567

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

informace za hudební výchovu

Přijímací zkouška a její vyhodnocení je pro všechny výše Zkouška
41

byla

hodnocena

uvedené obory následující:
maximálně 100 body, k jejímu
Přijímací zkouška
úspěšnému vykonání bylo nutných
Přijímací zkouška byla praktická. Uchazeč při ní prokázal alespoň 50 bodů.
dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro
rytmus, harmonickotonální vztahy, paměť (melodická i
rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň absolventa 1. stupně ZUŠ
v hudební teorii a ve hře na klavír nebo housle.

9.10. Studijní obor: Český jazyk a literatura – Německý jazyk se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

26

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

23

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

16
7

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
16

42

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

informace za český jazyk

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou
přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu
se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá otázka je hodnocena 6 body, maximálně
102 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutných
alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty
se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_vzd.phtml

Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.
Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2)
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3) 7,848567

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

43

informace za německý jazyk

9.11. Studijní obor: Český jazyk a literatura – Společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

81

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

63

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

53
10

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou
přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu
se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá otázka je hodnocena 6 body, maximálně
102 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutných
alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty
se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.
Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
44

29
informace za český jazyk

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij

zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

cj_vzd.phtml

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 66
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 66 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3):  7,848567

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

informace za společenské vědy
[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy
 test 8.6.2016 a Přijímačky BC
Spol.vědy  test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_1562016.doc

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

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

61
100

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
45

72

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

55
1,2

9.12. Studijní obor: Český jazyk a literatura – Výtvarná tvorba se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
17

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

15

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

6
9

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

0
6

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají
písemnou přijímací zkoušku, která má podobu
gramatického testu se třemi variantami odpovědí,
z nichž pouze jedna je správná. Každá otázka je
hodnocena 6 body, maximálně 102 body. K
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informace za český jazyk

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 50
bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty se
společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.
Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_vzd.phtml

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2)
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3) – 7,848567
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení

informace za výtvarnou výchovu
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php

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

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky:
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky:
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2):
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3):
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15
max. 20 bodů
13
7,47
3,84

9.13. Studijní obor: Fyzika - Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

termín skončení přijímacího řízení

31. 10. 2016

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

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

2

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

0
2

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  1
maximální možný počet bodů – 100
nejlepší dosažený výsledek  76
průměrný výsledek  66,16666667
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informace za fyziku

informace za anglický jazyk

Přijímací zkouška se týkala pouze
uchazečů, kteří nevykonali státní maturitní
zkoušku z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o
výsledcích společné části maturitní zkoušky
z AJ) či na základě předložení ověřeného
certifikátu o úspěšném složení některé
z Cambridge Exams úrovně CAE, CPE,
FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50
bodů)
Viz. http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php

směrodatná odchylka  2,595936996
Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008
Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností.

9.14. Studijní obor: Fyzika – Chemie se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1
0

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

1
1

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za chemii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

9.15. Studijní obor: Fyzika – Informační technologie se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

2

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0
2

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.16. Studijní obor: Fyzika – Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

1

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1
0

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.17. Studijní obor: Fyzika - Technická výchova se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0
0

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

informace za fyziku

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za technickou
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška)
výchovu
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9.18. Studijní obor: Fyzika – Výchova ke zdraví se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví

Obsah písemné zkoušky
Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva
gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky


při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
53







bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25
z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie
hodnocených 1 bodem/1otázka a 25 z biologie člověka
hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů


Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
1
písemné přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

52

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

52

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky



9.19. Studijní obor: Historie – Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
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II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

7

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

6
5

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

1
5

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za historii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

9.20. Studijní obor: Historie – Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

24

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

22

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

15
7

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

0
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vysokých školách),
15

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za historii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

informace za zeměpis

9.21. Studijní obor: Hudební výchova:– Historie se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke
studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

0

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

56

informace za hudební výchovu

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem
odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

Přijímací zkouška byla praktická.
Uchazeč při ní prokázal dobré
sluchové předpoklady, čistý zpěvní
projev,
smysl
pro
rytmus,
harmonickotonální vztahy, paměť
(melodická i rytmická) a celkové
dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň
absolventa 1. stupně ZUŠ v hudební
teorii a ve hře na klavír nebo housle.
Kritéria pro sestavení pořadí
uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně
100 body, k jejímu úspěšnému
vykonání bylo nutných alespoň 50
bodů.

 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3),
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška

informace za historii

9.22. Studijní obor: Hudební výchova - Společenské vědy se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
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II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním
termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1
0
0
0

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

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

informace za hudební výchovu

Přijímací zkouška byla praktická. Uchazeč při
ní prokázal dobré sluchové předpoklady, čistý
zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko
tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická)
a celkové dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň absolventa
1. stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na
klavír nebo housle.
Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně 100
body, k jejímu úspěšnému vykonání bylo
nutných alespoň 50 bodů.

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
58

informace za společenské vědy

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy  test
8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy  test
15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
SV_Bc_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
SV_Bc_1562016.doc

výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)

 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

Přijímací zkouška je písemná a má podobu
testu, který obsahuje 50 otázek s třemi
variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá správná odpověď je
hodnocena dvěma body – celkem je tedy v
testu možné získat 100 bodů. Ze všech
uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu
dosažených bodů.
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu
jsou základní znalosti z filozofie, historie,
sociologie, politologie a ekonomie, českých a
světových dějin XX. století. Podmínky
přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud
získá alespoň 40 bodů ze 100 možných.
0

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

100

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky,



základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:



 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),
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9.23. Studijní obor: Hudební výchova – Výtvarná výchova se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné
nahlédnout do všech materiálů, které mají význam
pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

3
2

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

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

0

1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které
jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u
otázek s výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky,
60

informace za hudební výchovu

Přijímací zkouška byla praktická. Uchazeč při
ní prokázal dobré sluchové předpoklady, čistý
zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko
tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a
celkové dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň absolventa 1.
stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na klavír
nebo housle.
Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně 100 body,
k jejímu úspěšnému vykonání bylo nutných
alespoň 50 bodů.

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

informace za výtvarnou výchovu
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/prij.php

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které
jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u
otázek s výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky: 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky: max. 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 6
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2): 3,33
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 3,06
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http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_vv
vzd.php

9.24. Studijní obor: Informační technologie – Český jazyk se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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informace za informatiku

informace za český jazyk

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou
přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu
se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá otázka je hodnocena 6 body, maximálně
102 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutných
alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty
se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.
Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2)
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3)  7,848567
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_vzd.phtml

9.25. Studijní obor: Informační technologie – Společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
4

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

4
2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

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

0
2

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla
písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
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informace za informatiku

informace za společenské vědy

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy  test
8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy  test
15.6.2016]

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které
jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u
otázek s výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky, 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky, 56

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_8
62016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_15
62016.doc

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

 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2), 45
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 5,9

9.26. Studijní obor: Matematika –Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
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počet podaných přihlášek

7

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

6

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

3

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

0
3

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla
písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
počet uchazečů, kteří se písemné př. zk. účastnili  1
maximální možný počet bodů – 100
nejlepší dosažený výsledek  52
průměrný výsledek  66,16666667
směrodatná odchylka  2,595936996

informace za matematiku

informace za anglický jazyk
Přijímací zkouška se týkala pouze uchazečů,
kteří nevykonali státní maturitní zkoušku
z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o výsledcích
společné části maturitní zkoušky z AJ) či na
základě předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge Exams
úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50 bodů)
Viz.
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php
Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008
Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností.

66

9.27. Studijní obor: Matematika – Český jazyk a literatura se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
15

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

15

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

9

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

6

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

9

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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informace za matematiku

informace za český jazyk

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou
přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu
se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá otázka je hodnocena 6 body, maximálně
102 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutných
alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty
se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.
Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2)
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3)  7,848567
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_vzd.phtml

9.28. Studijní obor: Matematika – Fyzika se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
12

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

12

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

11

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

11
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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9.29. Studijní obor: Matematika – Historie se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
5

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
4

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za historii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.30. Studijní obor: Matematika – Hudební výchova se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
2

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem
odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
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informace za matematiku

informace za hudební výchovu

Přijímací zkouška byla praktická.
Uchazeč při ní prokázal dobré
sluchové předpoklady, čistý zpěvní
projev,
smysl
pro
rytmus,
harmonickotonální vztahy, paměť
(melodická i rytmická) a celkové
dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň
absolventa 1. stupně ZUŠ v hudební
teorii a ve hře na klavír nebo housle.
Kritéria pro sestavení pořadí
uchazečů

zkoušky,
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

Zkouška byla hodnocena maximálně
100 body, k jejímu úspěšnému
vykonání bylo nutných alespoň 50
bodů.

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

9.31. Studijní obor: Matematika – Chemie se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
6

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0
3

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za chemii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.32. Studijní obor: Matematika – Informační technologie se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
13

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

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

13

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

12

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informacez za informatiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.33. Studijní obor: Matematika – Německý jazyk se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.34. Studijní obor: Matematika – Přírodopis se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
12

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

12

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

12

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
12

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.35. Studijní obor: Matematika – Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

3
1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla
písemná přijímací zkouška.

informace za matematiku

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

informace za společenské vědy
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[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy  test
8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy  test
15.6.2016]

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které
jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u
otázek s výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky, 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky, 48
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2), 48

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_8
62016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_15
62016.doc

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

 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 0

9.36. Studijní obor: Matematika – Technická výchova se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za technickou
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
výchovu

9.37. Studijní obor: Matematika – Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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13

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

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

6

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

7

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

0
6

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.38. Studijní obor: Matematika – Výchova ke zdraví se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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2

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví

Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu
učiva gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky








při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu,
25 z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25
otázek hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek
z psychologie hodnocených 1 bodem/1otázka a 25
z biologie člověka hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20
bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
písemné přijímací zkoušky

2

Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

61

80

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

61

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky



9.39. Studijní obor: Matematika – Výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
1

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

1
0

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

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

0

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla
písemná přijímací zkouška.

informace za matematiku

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

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

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

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

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

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky: 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky: max. 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 3
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2): 3
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 

9.40. Studijní obor: Matematika – Zeměpis se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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13

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

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

7

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

6

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

0
7

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.41. Studijní obor: Německý jazyk - Chemie se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ informace za německý jazyk
1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ informace za chemii
1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.42. Studijní obor: Německý jazyk - Přírodopis se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
6

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

6

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
4

počet uchazečů přijatých celkem
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.43. Studijní obor: Německý jazyk – Společenské vědy se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
14

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

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

8

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

5

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

8

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
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informace za německý jazyk

informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 12
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 76
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 56
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3), 3,8

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy 
test 8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy
 test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
SV_Bc_1562016.doc

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

9.44. Studijní obor: Německý jazyk - Výchova ke zdraví se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů
přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání
původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých
školách),
2

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví
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Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva
gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky








při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25
z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie
hodnocených 1 bodem/1otázka a 25 z biologie člověka
hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů


Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
písemné přijímací zkoušky

3

Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

37

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

37

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky

4
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9.45. Studijní obor: Německý jazyk – Výtvarná tvorba se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30.8.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7
zákona o vysokých školách),
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
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informace za německý jazyk

informace za výtvarnou výchovu

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

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

zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
max. 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 8
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 4,33
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 4,04

9.46. Studijní obor: Německý jazyk– Zeměpis se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
4

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
3

počet uchazečů přijatých celkem
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.47. Studijní obor: Přírodopis – Český jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
14

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

14

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

10

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
10

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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informace za biologii

informace za český jazyk

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních
maturit a nemají protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z českého jazyka, vykonají písemnou
přijímací zkoušku, která má podobu gramatického testu
se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá otázka je hodnocena 6 body, maximálně
102 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutných
alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty
se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu
dosažených bodů.
Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle
procentuální úspěšnosti u společné části maturitní
zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost
u společné části maturitní zkoušky z ČJ byla 100 %,
získal 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd.
Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 102 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2)
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3) – 7,848567
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_Bc_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_vzd.phtml

9.48. Studijní obor: Přírodopis – Historie se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
4

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

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

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za historii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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9.49. Studijní obor: Přírodopis – Chemie se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
33

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

33

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

32

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
32

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za chemii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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9.50. Studijní obor: Přírodopis – Informační technologie se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
0

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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9.51. Studijní obor: Přírodopis – Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30.8.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.

informace za biologii

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

informace za společenské vědy
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 70
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 64
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 6

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy 
test 8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy 
test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_1562016.doc

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

9.52. Studijní obor: Přírodopis – Tělesná výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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10

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

9

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

5

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

4

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.53. Studijní obor: Přírodopis – Výtvarná výchova se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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2

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
0

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výtvarnou výchovu
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi
správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek
přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k
sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: max. 20
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
11
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
7,50
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 4,95
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/vv/
prij.php

http://www.pf.jcu.cz/education/
applicants/p_vvvzd.php

9.54. Studijní obor: Technická výchova – Anglický jazyk se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§1 ) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.

informace za technickou výchovu

informace za anglický jazyk

Uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků
státní maturitní zkoušky z Aj
(Protokol o výsledcích společné části
maturitní zkoušky z AJ) či na základě
předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé
z Cambridge Exams úrovně CAE,
CPE, FCE.
100

(max. 100% – 100 bodů, min. 50% –
50 bodů)
Viz.
http://www.pf.jcu.cz/education/applicant
s/p_ajvzd.php

9.55. Studijní obor: Technická výchova – Historie se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.)
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informace za technickou
výchovu

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za hudební výchovu

Přijímací zkouška
Přijímací zkouška byla praktická. Uchazeč při ní prokázal dobré
sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus,
harmonickotonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a
celkové dobré hlasové dispozice.
Kritériem pro přijetí byla úroveň absolventa 1. stupně ZUŠ
v hudební teorii a ve hře na klavír nebo housle.
Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně 100 body, k jejímu
úspěšnému vykonání bylo nutných alespoň 50 bodů.

9.56. Studijní obor: Technická výchova – Informační technologie se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
6

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

6

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

4

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

počet uchazečů přijatých celkem
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.)

informace za technickou
výchovu

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.)

informace za informatiku

9.57. Studijní obor: Technická výchova – Tělesná výchova a sport se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

0

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.)

informace za technickou
výchovu

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.)

informace za tělesnou výchovu
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9.58. Studijní obor: Technická výchova – Výtvarná výchova se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.)
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
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informace za technickou
výchovu
informace za výtvarnou výchovu

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

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

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

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
p_vvvzd.php

základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: max. 20
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
8
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
8
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 

9.59. Studijní obor: Tělesná výchova a sport – Informační technologie
se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
2

počet podaných přihlášek
105

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

2
0

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

2

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.60. Studijní obor: Tělesná výchova a sport – Německý jazyk se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
2

počet uchazečů přijatých celkem
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

9.61. Studijní obor: Tělesná výchova a sport– Společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
9

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním
termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

5
4
1

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

0

4

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
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informace za tělesnou výchovu

informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které
jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u
otázek s výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky, 5
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky, 64

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy  test
8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy  test
15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_8
62016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_15
62016.doc

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

 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2), 54
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 3,7

9.62. Studijní obor: Výchova ke zdraví – Anglický jazyk se zaměřením
na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
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II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
24

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

20

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

18

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
18

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví

Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva
gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky








při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25
z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie
hodnocených 1 bodem/1otázka a 25 z biologie člověka
hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
24
písemné přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

76

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

53

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky

10
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9.63. Studijní obor: Výchova ke zdraví – Přírodopis se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

13

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

13

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

10
3

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

10

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví
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Přijímací zkouška ověřuje:



všeobecný kulturní rozhled uchazeče
znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva
gymnázií.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky








při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25
z psychologie a 25 z biologie člověka
test obsahuje celkově 75 otázek
z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek
hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie
hodnocených 1 bodem/1otázka a 25 z biologie člověka
hodnocených 1 bodem/1otázka
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
13
písemné přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

59

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

50

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky

9,07

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za biologii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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9.64. Studijní obor: Výtvarná výchova – Společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním
termínu,

8
5
4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

4

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 5
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
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informace za výtvarnou výchovu

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

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/ p_vvvzd.php

max. 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 17
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2): 6,13
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 6,13

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 5
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky, 54
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2), 48
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 3,6

113

informace za společenské vědy

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy  test
8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy  test
15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_8
62016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/SV_Bc_15
62016.doc

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

9.65. Studijní obor: Zeměpis – Anglický jazyk se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30.8.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

44

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích
zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním
termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

36
23
13

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

23

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla
písemná přijímací zkouška

informace za zeměpis

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

informace za anglický jazyk
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úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl
stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části,
včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí
uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky  4
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky
 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky  86
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2)  66,16666667

Přijímací zkouška se týkala pouze uchazečů,
kteří nevykonali státní maturitní zkoušku
z anglického jazyka.
Ostatní uchazeči byli přijímáni podle
celkových procentuálních výsledků státní
maturitní zkoušky z Aj (Protokol o výsledcích
společné části maturitní zkoušky z AJ) či na
základě předložení ověřeného certifikátu o
úspěšném složení některé z Cambridge Exams
úrovně CAE, CPE, FCE.
(max. 100% – 100 bodů, min. 50% – 50 bodů)
Viz.
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
vzd.php

Ukázka písemného testu:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/prij.php
vzor: květen 2008

 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3) - 2,595936996

Jde o písemný gramatickolexikální test, při
němž uchazeč doplňuje do souvislého textu
s vynechanými úseky nejvhodnější variantu
z několika nabízených možností

9.66. Studijní obor: Zeměpis – Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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12

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

12

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

11

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
11

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

9.67. Studijní obor: Zeměpis – Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30.8.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
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21

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

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

12

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7
zákona o vysokých školách),
12

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška

informace za zeměpis

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 13
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 76
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 60
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 3,3

[viz soubory Přijímačky BC Spol.vědy 
test 8.6.2016 a Přijímačky BC Spol.vědy 
test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/SV_Bc_1562016.doc

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

9.68. Studijní obor: Zeměpis - Tělesná výchova a sport se zaměřením
na vzdělávání
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I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,

13

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

7

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

6

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

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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Magisterské pětileté učitelské
10.

Studijní program: Učitelství pro základní školy
10.1. Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

do 30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení

termín skončení přijímacího řízení

31. 10. 2016

II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
99

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

86

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

74

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

12

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
74

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) Informace za
 český jazyk
- anglický jazyk
- hudební výchovu

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – ČESKÝ JAZYK
Přijímací zkoušky 2016 – varianta A
Text:

Dojista nebylo babiččinou vinou, že jsme se tehdy báli jít za
večera ven, protože bychom mohli narazit na velkého a zlého
bílého koně, který by nás chtěl zahnat do řeky Úpy, anebo
protože bychom třebas i ve dne mohli zabloudit na strašidelné
místo bývalého popraviště.
Upozornění: Úkoly č. 1 až 10 vycházejí z textu!
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1. Určete počet vět v textu:
4
5
8
2. Určete počet vět hlavních v textu:
1
2
3
3. Určete počet vět řídících v textu:
1
3
4
4. Určete, kterým větným členem jsou výrazy v textu:

a) vinou
podmět
předmět
součást přísudku

b) jít
příslovečné určení
součást přísudku
předmět

5. Určete, kterým slovním druhem jsou výrazy v textu:

a) večera
příslovce
podstatné jméno
částice

b) třebas
příslovce
spojka
částice

6. V textu se nenachází:

přívlastek postupně rozvíjející
přívlastek těsný
přívlastek několikanásobný
7. Mluvnické významy výrazů z textu jsou náležitě

určeny:
a) popraviště
1. pád
2. pád
4. pád

b) báli jsme se
rod Č, vid N
rod T, vid N
rod Č, vid D

8. Ve větě „protože bychom mohli narazit na velkého a zlého
bílého koně“ je přísudkem:

mohli bychom
mohli bychom narazit
mohli narazit
9. Spojovací výrazy v textu uvozují větu:
a) že
b) anebo
podmětnou
příslovečnou
podmínkovou
předmětnou
příslovečnou příčinnou
příslovečnou příčinnou

neuvozuje vedlejší větu
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10. Určete druh přísudku v první větě v pořadí v textu:
slovesný
slovesný složený
jmenný se sponou
11. Ve kterém případě se u zadaného slovního tvaru
vyskytuje koncovka:
Domek
Stavení
Chatrč
12. Určete, jakým slovním druhem je slovo blízko ve větě:
Blízko hájovny pobíhal pes.
podstatným jménem
příslovcem
předložkou
13. Ve kterém případě je uvedena dvojčlenná věta:
Nastala zima.
Bylo mi zima.
Mrazilo mě.
14. Pravopisná chyba je na řádku:
Petra se svým přítelem přišli na koncert včas.
V rozhlase vysílali zprávy.
Strávil příjemný den. Dni se dloužily. Vypadá, jako by
ani nespal.
Viděl dva psy, jak honili na poli zajíce. Koupil Petrovy
ty objednané knihy.
15. Správná interpunkce je na řádku:
Slova označená ve slovníku křížkem jsou zastaralá.
Slova, označená ve slovníku křížkem jsou zastaralá.
Slova označená ve slovníku křížkem, jsou zastaralá.
16. Kde se jedná o slovesný tvar v činném rodě?
Pavlík se trochu namočil.
Sešit se trochu zmačkal.
Silnice se opravovala dva roky.
Správné odpovědi:
1) b; 2) a; 3) b; 4) c, c; 5) b, c; 6) b; 7) b, a; 8) b; 9) a, b
10) c; 11) b; 12) c; 13) a; 14) c; 15) a; 16) a
Uchazeči absolvovali test z mluvnického a pravopisného
učiva základní a střední školy. Testovalo se především
praktické zvládnutí jazyka. Úkoly byly z oblasti hláskosloví,
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tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu.
Test byl hodnocen maximálně 100 body, za každou
správnou odpověď bylo uděleno 5 bodů. K úspěšnému
vykonání zkoušky bylo nutno získat alespoň 25 bodů.
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

86

- nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100
- nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

90

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

58

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

16

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – ANGLICKÝ JAZYK
Přijímací zkouška z angličtiny 2016, verze P 1
Kódové číslo
Body
Přečtěte si pozorně následující text a doplňte chybějící úseky jedinou
variantou z tabulky, která je podle vás nejvhodnější. Písmeno
zvolené možnosti vepište čitelně vpravo do silně orámované části
tabulky. Nevpisujte žádné další dodatečné vlastní varianty.

A visit to the most popular US National Parks
Mickey Mouse and Walt Disney World are not 1) _____
attractions in Florida. At the 2) _____ of the state, located 3) _____ the
southeast part of the US, is Everglades National Park. 4) _____ careful
where you step; the Everglades is the only place in the world where
alligators and crocodiles live together. Swampy, marshy land in a
subtropical environment 5) _____ the Everglades an unusual park to
visit. Because so 6) ______ of the park is in the water, the best 7)
______ to see it is from the water! We can take a canoeing trip, seeing
mangrove trees as 8) ______ other plants, a variety of birds, and if we 9)
______ lucky, an alligator or crocodile. Don’t fall in!
It is hot and humid in Florida in the summer; let’s go 10) _____
a little cooler. Unfortunately, it is going to be a long drive, 11) _____ we
are heading to Arizona! Arizona, you say? Much of the state is 12)
_____ , but the elevation of the nothern part is two kilometres high, and
our destination is the Grand Canyon.
More than four million people 13) _____ the Grand Canyon last
year, making it one of the 14) _____ National Parks. Too many people
and their cars are having a bad 15) _____ the air quality of the Canyon.
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The Park Department is trying to do something about it, developing a rail
and bus system to take people to different spots. We are going to go
down this big hole, but not 16) _____ , by mule! A mule is a part horse,
part 17) _____ and used for carrying supplies, and in this case, people!
This mule will take us part way into the Canyon, giving us a closeup
view of the gorge. Hang on, and if you are scared 18) _____ heights, do
not look down!
Let’s continue 19) _____ north to Utah and Bryce Canyon
National Park. This is one of the more unique parks because of 20)
_____ crazy and colorful rock formations. Some, 21) _____ “hoodoos,”
can have any weird form, but 22) _____ include a pillar shape, left 23)
_____ erosion.

1
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When you drive through Bryce Canyon you almost feel 24)
_____ you are on another planet. As we cruise along the 28kilometer
main park road, we can 25) ______ at places like Fairyland Canyon and
Natural Bridge. This bridge 26) _____ water from a stream like most
natural bridges are. It was eroded by rain and frost from the top of the
rock, 27) _____ the bottom. Now we can swing to the west and go to
California. We 28) _____ visit the land of giants in Sequoia National
Park. The giants are trees, Sequoias, specifically. On our tree tour we 29)
_____ see a tree called the General Sherman that is 30) _____ 2,300 and
2,700 years old! Its largest 31) _____ is more than two meters across!
The General Grant tree is pretty young, only about 1,500 years old, but
32) _____ trunk is 12 meters across and nearly 83 meters tall. The reason
they 33) _____ so tall and live so long is because chemicals in their bark
make them 34) _____ insects and other diseases that can kill trees. For
all their strength though, sequoias are pretty picky about where they live.
They can only 35) _____ in this area of California in the Sierra Nevada
mountain 36) _____ .
We are now heading way north, to where it will be way cool:
Alaska! Denali National Park’s big attraction is Mount McKinley, the
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highest mountain in North America. In Denali we can also see many 37)
____ mountains, 38) ________ and a variety of animals. About 17 per
cent of the Park is covered in glaciers, and 39) ______ area is 40)
______ about 700 earthquakes 41) ______ year. Because 42) _____ its
subartic environment, we could see grizzly 43) _____ , wolves, 44)
_____ or moose on our visit.
Denali is not only a park for mountain 45) _____ and
backpacking. It is also an important research area for natural sciences.
Because Alaska is 46) _____ snow and ice for a good part of the year, a
traditional form of transportatin 47) ________ sled dogs. Kris Fister, 48)
_____ works at Denali, says they have about 30 sled dogs and 49) _____
winter they patrol 3,000 miles in the park.
And I hope you have it! A whirlwind tour of America and some
of its best loved National Parks. I hope you enjoyed the trip, and 50)
_____ riding along!
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Písemný zkouška (písemný test z anglického jazyka testuje
praktické zvládnutí jazyka na úrovni B1, nikoliv teoretické
znalosti. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba absolvování
čtyř let studia anglického jazyka na střední škole. Zkouška je
písemná a má podobu gramaticko-lexikálního testu, kdy
student doplňuje chybějící výraz ve větě na základě výběru
za čtyř nabízených možností. Test obsahuje 50 položek –
chybějících výrazů ve větě, za každý správně doplněný
výraz (položku) jsou přiděleny 2 body. Test je tedy
hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání
zkoušky je nutných alespoň 40 bodů.
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 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky,

86

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

100

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3),

98
63
15

Hudební výchova
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
z hudební výchovy.

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové učitelské

11.

Studijní program: Učitelství pro základní školy, resp. Učitelství pro
střední školy, resp. Tělesná výchova a sport
11.1. Studijní obor: Učitelství Anglický jazyk – dějepis pro 2. stupeň
základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
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počet podaných přihlášek

4

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

3
1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární esej na
téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20.
století:

1
informace za anglický jazyk
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
nav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:

ENTRANCE+EXAMS
+2016+ESSAY.docx

 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2): 
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.
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informace za dějepis

11.2. Studijní obor: Učitelství Anglický jazyk – Německý jazyk pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,

11
8

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

8

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
8

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární esej na
téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20.
století:

informace za anglický jazyk
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
nav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 4
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 19 bodů
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 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 10,75
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 4,03
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.

informace za německý jazyk

11.3. Studijní obor: Učitelství Anglický jazyk – ZSV a Občanská
výchova pro 2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

22

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

20

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

14
6

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

0
14

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
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informace za anglický jazyk

Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární
esej na téma zadané na základě četby angloamerické
literatury 20. století:

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_ajnav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
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 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 2
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 19 bodů
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2): 14
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 5
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)
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informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 18
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky, 100
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 2), 66
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 2,8
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[viz soubory Přijímačky MGR ZSV a OV 
test 8.6.2016 a Přijímačky MGR ZSV a OV 
test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_1562016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má podobu
testu, který obsahuje 50 otázek se třemi
variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá správná odpověď je
hodnocena dvěma body  celkem je tedy v
testu možné získat 100 bodů. Předpokladem
pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké
znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie,
politologie, českých a světových dějin XX.
století, včetně základní orientace v
současných českých i světových
společenskopolitických a kulturních
událostech. Podmínky přijímacího řízení splní
uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze
100 možných. Absolventům bakalářského
studijního oboru společenské vědy se
zaměřením na vzdělávání v příslušné
kombinaci, (nebo studijního oboru podobného
obsahového zaměření: například politologie,
filosofie, sociologie), kteří toto studium
ukončili s vyznamenáním (celkové hodnocení
studia „absolvoval(a) s vyznamenáním“), je
přijímací zkouška ze společenských věd
prominuta a získávají 100 bodů.

11.4. Studijní obor: Učitelství Anglický jazyk – Přírodopis pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

1

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

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1
0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární esej na
téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20.
století:

1
informace za anglický jazyk
http://www.pf.jcu.cz/education/applicant
s/p_ajnav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
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zkoušky: 20 bodů
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 20
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.

informace za biologii

11.5. Studijní obor: Učitelství Český jazyk – Anglický jazyk pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
13

počet podaných přihlášek

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

9
8

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

1

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
8
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.
Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu
dosažených bodů. V přijímacím řízení je možné
dosáhnout maximálně 100 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 9
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.

informace za český jazyk
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_NMgr_201617.doc

Přijímací zkouška je písemná a má
podobu testu, který obsahuje část
lingvistickou a část literární
v rozsahu státní závěrečné zkoušky
bakalářského studijního programu.
U každé otázky jsou nabídnuty tři
odpovědi, z nichž pouze jedna je
správná.
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_nav.phtml

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 66 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2): 56 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 11

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární esej na
téma zadané na základě četby angloamerické literatury 20.
století:

informace za anglický jazyk

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
nav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 20
bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 18 bodů
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2): 16,33
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 0,88
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11.6. Studijní obor: Učitelství Český jazyk – Německý jazyk pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

9

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

8

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

8
0

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

0
8

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.
Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu
dosažených bodů. V přijímacím řízení je možné
dosáhnout maximálně 100 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 8
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 66 b.
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informace za český jazyk
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_NMgr_201617.doc

Přijímací zkouška je písemná a má
podobu testu, který obsahuje část
lingvistickou a část literární
v rozsahu státní závěrečné zkoušky
bakalářského studijního programu.
U každé otázky jsou nabídnuty tři
odpovědi, z nichž pouze jedna je
správná.
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_nav.phtml

 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 49 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 15
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.

informace za německý jazyk

11.7. Studijní obor: Učitelství Český jazyk – ZSV a Občanská výchova
pro 2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
33

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek,
včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

27

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

20
7

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

0
20

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
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informace za český jazyk

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.
Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu
dosažených bodů. V přijímacím řízení je možné
dosáhnout maximálně 100 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 27

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_NMgr_201617.doc

Přijímací zkouška je písemná a má
podobu testu, který obsahuje část
lingvistickou a část literární v rozsahu
státní závěrečné zkoušky bakalářského
studijního programu. U každé otázky
jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž
pouze jedna je správná.
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_nav.phtml

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 75 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 50 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 13

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých
školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 27
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 84
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 61
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 1,7
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informace za společenské vědy

[viz soubory Přijímačky MGR ZSV a OV 
test 8.6.2016 a Přijímačky MGR ZSV a
OV  test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_1562016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má
podobu testu, který obsahuje 50 otázek se
třemi variantami odpovědí, z nichž pouze
jedna je správná. Každá správná odpověď
je hodnocena dvěma body  celkem je tedy
v testu možné získat 100 bodů.
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu
jsou hluboké znalosti z filosofie,
ekonomie, sociologie, politologie, českých
a světových dějin XX. století, včetně
základní orientace v současných českých i
světových společenskopolitických a
kulturních událostech. Podmínky
přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud
získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.
Absolventům bakalářského studijního
oboru společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání v příslušné kombinaci, (nebo
studijního oboru podobného obsahového
zaměření: například politologie, filosofie,

sociologie), kteří toto studium ukončili s
vyznamenáním (celkové hodnocení studia
„absolvoval(a) s vyznamenáním“), je
přijímací zkouška ze společenských věd
prominuta a získávají 100 bodů.

11.8. Studijní obor: Učitelství Český jazyk – Výtvarná výchova pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
8
8

počet podaných přihlášek
počet přihlášených uchazečů,
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4
3
1

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

3

počet uchazečů přijatých celkem

3

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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informace za český jazyk

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.
Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu
dosažených bodů. V přijímacím řízení je možné
dosáhnout maximálně 100 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_NMgr_201617.doc

Přijímací zkouška je písemná a má
podobu testu, který obsahuje část
lingvistickou a část literární
v rozsahu státní závěrečné zkoušky
bakalářského studijního programu.
U každé otázky jsou nabídnuty tři
odpovědi, z nichž pouze jedna je
správná.
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_nav.phtml

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 51 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2): 46 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): 6

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška

informace za výtvarnou výchovu

11.9. Studijní obor: Učitelství Dějepis – Zeměpis pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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6

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

6

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

6

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0
0

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

6

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za dějepis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)

informace za zeměpis

Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

11.10. Studijní obor: Učitelství Fyzika – Informatika pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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4

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

4
0

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

0
4

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška z
informatiky formou písemného testu. V zadání je pět praktických
problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání:
programování, kancelářský software, diskrétní matematika,
principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního
webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání
testu je uvedeno v přiloženém souboru (název viz pravý sloupec).
Uchazečům, kteří budou k 20. červnu 2016 absolventy
bakalářského studijního programu B7507, oboru "Informační
technologie se zaměřením na vzdělávání", akreditovaného na
Jihočeské univerzitě, je přijímací zkouška prominuta a jejich
bodové ohodnocení je převzato z písemného testu SZZ z
informatiky (KIN/QZIB).
Ze všech přihlášených je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Student složil přijímací zkoušku tehdy, jestliže v testu získal
alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze studentů, kteří složí
přijímací zkoušku, je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
50 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
38 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 8,5 b.
Pro úplnost je třeba doplnit, že přijímací písemku psali pouze
neúspěšní studenti u státní závěrečné zkoušky.
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11.11. Studijní obor: Učitelství Fyzika – Informatika pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2
1

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

0
2

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška z
informatiky formou písemného testu. V zadání je pět praktických
problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání:
programování, kancelářský software, diskrétní matematika,
principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního
webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání
testu je uvedeno v přiloženém souboru (název viz pravý sloupec).
Uchazečům, kteří budou k 20. červnu 2016 absolventy
bakalářského studijního programu B7507, oboru "Informační
technologie se zaměřením na vzdělávání", akreditovaného na
Jihočeské univerzitě, je přijímací zkouška prominuta a jejich
bodové ohodnocení je převzato z písemného testu SZZ z
informatiky (KIN/QZIB).
Ze všech přihlášených je stanoveno pořadí podle počtu získaných
141

Soubor se zadáním přijímací
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bodů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Student složil přijímací zkoušku tehdy, jestliže v testu získal
alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze studentů, kteří složí
přijímací zkoušku, je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
50 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
38 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 8,5 b.
Pro úplnost je třeba doplnit, že přijímací písemku psali pouze
neúspěšní studenti u státní závěrečné zkoušky.

11.12. Studijní obor: Učitelství Fyzika – Chemie pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0
0

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem
0
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za chemie
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.13. Studijní obor: Učitelství Fyzika – ZSV a Občanská výchova pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
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1
1

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

1
1

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

0

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

1

počet uchazečů přijatých celkem

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná
přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně
postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle
výsledků přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,
100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 66
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 66
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3), 0

144

informace za fyziku

informace za společenské vědy
[viz soubory Přijímačky MGR ZSV a OV 
test 8.6.2016 a Přijímačky MGR ZSV a OV
 test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_1562016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má podobu
testu, který obsahuje 50 otázek se třemi
variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá správná odpověď je
hodnocena dvěma body  celkem je tedy v
testu možné získat 100 bodů. Předpokladem
pro úspěšné zvládnutí testu jsou hluboké
znalosti z filosofie, ekonomie, sociologie,
politologie, českých a světových dějin XX.
století, včetně základní orientace v
současných českých i světových
společenskopolitických a kulturních
událostech. Podmínky přijímacího řízení
splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60
bodů ze 100 možných. Absolventům
bakalářského studijního oboru společenské
vědy se zaměřením na vzdělávání v
příslušné kombinaci, (nebo studijního oboru
podobného obsahového zaměření: například
politologie, filosofie, sociologie), kteří toto
studium ukončili s vyznamenáním (celkové
hodnocení studia „absolvoval(a) s
vyznamenáním“), je přijímací zkouška ze
společenských věd prominuta a získávají
100 bodů.

11.14.

Studijní obor: Učitelství Fyzika – Přírodopis pro 2. stupeň
základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

2

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2
2

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem

2
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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11.15.

Studijní obor: Učitelství Fyzika – Technická výchova pro 2.
stupeň základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

1

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1
0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za technickou
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
výchovu
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11.16. Studijní obor: Učitelství Hudební výchova – Anglický jazyk pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30. 8. 2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
počet podaných přihlášek

1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1
0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě
výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50
odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách),
počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

Přijímací zkouška
Přijímací zkouška byla kombinovaná s
následujícími požadavky:
Ústní v rozsahu historickoteoretických
požadavků k bakalářské SZZ, v praktické části
zkoušky prokázali uchazeči dostatečné
předpoklady ve zpěvu z listu a schopnosti hry na
klavír nebo housle na úrovni absolventa 2. stupně
ZUŠ. V teoretické části mohl uchazeč získat
maximálně 50 bodů, v praktické rovněž 50 bodů.
Kritéria pro sestavené pořadí uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně 100 body,
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0

1
informace za hudební výchovu

k jejímu úspěšnému vykonání bylo nutných
alespoň 50 bodů.
Pořadí všech uchazečů se vytvořilo na základě
počtu získaných bodů u přijímací zkoušky.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala
literární esej na téma zadané na základě četby
angloamerické literatury 20. století:

informace za anglický jazyk

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
nav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
ENTRANCE+EXAMS
+2016+ESSAY.docx

základní statistické charakteristiky písemné
přijímací zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné
přijímací zkoušky: 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky: 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 16 bodů
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 2): 16
 směrodatná odchylka výsledků písemné
přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 3): 

11.17. Učitelství pro Hudební výchova – Matematika 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016
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termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,

1
1
1

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

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za hudební výchovu

Přijímací zkouška
Přijímací zkouška byla kombinovaná s následujícími
požadavky:
Ústní v rozsahu historickoteoretických požadavků k
bakalářské SZZ, v praktické části zkoušky prokázali
uchazeči dostatečné předpoklady ve zpěvu z listu a
schopnosti hry na klavír nebo housle na úrovni absolventa 2.
stupně ZUŠ. V teoretické části mohl uchazeč získat
maximálně 50 bodů, v praktické rovněž 50 bodů.
Kritéria pro sestavené pořadí uchazečů
Zkouška byla hodnocena maximálně 100 body, k jejímu
úspěšnému vykonání bylo nutných alespoň 50 bodů.
Pořadí všech uchazečů se vytvořilo na základě počtu
získaných bodů u přijímací zkoušky.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 1

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 60 bodů

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

d) 60 bodů

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

e) 0 bodů

11.18. Studijní obor: Učitelství Matematika – Anglický jazyk pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
2

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

150

2
informace za matematiku

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_mnav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky
b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

a) 2
b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky,

c) 75 bodů

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

d) 63 bodů

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

e) 12 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

informace za anglický jazyk

Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární esej
na téma zadané na základě četby angloamerické
literatury 20. století:

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_aj
nav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky:
20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2): 
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 
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11.19. Studijní obor: Učitelství Matematika – Český jazyk pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)
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1
informace za český jazyk

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který
obsahuje část lingvistickou a část literární v rozsahu
státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního
programu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi,
z nichž pouze jedna je správná.

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/pz/TEST_
_Prijimacky_NMgr_201617.doc

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/prij
cj_nav.phtml

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:
Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.
Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu
dosažených bodů. V přijímacím řízení je možné
dosáhnout maximálně 100 bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 1
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky: 54 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst.
2): 54 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3): III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

informace za matematiku

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky

a) 1

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

c) 72 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
d) průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),
e) směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3),
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b) 100 bodů

d) 72 bodů
e) 0 bodů

11.20. Studijní obor: Učitelství Matematika – Dějeois pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
2

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 1

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 91 bodů

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

d) 91 bodů

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

e) 0 bodů
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III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za dějepis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.21.

Studijní obor: Učitelství Matematika - Fyzika pro 2. stupeň
základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
5

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

5

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

5

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
5

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 5

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 88 bodů

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

d) 76 bodů

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

e) 5 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za fyziku
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.22. Studijní obor: Učitelství Matematika - Chemie pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky
b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

a) 1
b) 100 bodů
c) 99 bodů

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

d) 99 bodů

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

e) 0 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za chemii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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11.23. Studijní obor: Učitelství Matematika – Informatika pro 2. stupeň
základní škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

3
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 3

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 87 bodů

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

d) 79 bodů

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

e) 4,6 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška z
informatiky formou písemného testu. V zadání je pět praktických
problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání:
programování, kancelářský software, diskrétní matematika,
principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního
webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání
testu je uvedeno v přiloženém souboru (název viz pravý sloupec).
Uchazečům, kteří budou k 20. červnu 2016 absolventy
bakalářského studijního programu B7507, oboru "Informační
technologie se zaměřením na vzdělávání", akreditovaného na
Jihočeské univerzitě, je přijímací zkouška prominuta a jejich
bodové ohodnocení je převzato z písemného testu SZZ z
informatiky (KIN/QZIB).
Ze všech přihlášených je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Student složil přijímací zkoušku tehdy, jestliže v testu získal
alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze studentů, kteří složí
přijímací zkoušku, je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
50 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
38 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 8,5 b.
Pro úplnost je třeba doplnit, že přijímací písemku psali pouze
neúspěšní studenti u státní závěrečné zkoušky.
159

Soubor se zadáním přijímací
zkoušky:
přijímačky In 2016.pdf
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11.24. Studijní obor: Učitelství Matematika – ZSV a Občanská výchova
pro 2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
4

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

3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

2
informace za matematiku

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky

a) 3

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

c) 87 bodů

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
d) průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4

d) 75, bodů
e) 7,3 bodů
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odst. 2),
e) směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3),
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

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

informace za společenské vědy

[viz soubory Přijímačky MGR ZSV a OV 
test 8.6.2016 a Přijímačky MGR ZSV a
OV  test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_1562016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má
podobu testu, který obsahuje 50 otázek se
třemi variantami odpovědí, z nichž pouze
jedna je správná. Každá správná odpověď
je hodnocena dvěma body  celkem je tedy
v testu možné získat 100 bodů.
Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu
jsou hluboké znalosti z filosofie,
ekonomie, sociologie, politologie, českých
a světových dějin XX. století, včetně
základní orientace v současných českých i
světových společenskopolitických a
kulturních událostech. Podmínky
přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud
získá alespoň 60 bodů ze 100 možných.
Absolventům bakalářského studijního
oboru společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání v příslušné kombinaci, (nebo
studijního oboru podobného obsahového
zaměření: například politologie, filosofie,
sociologie), kteří toto studium ukončili s
vyznamenáním (celkové hodnocení studia
„absolvoval(a) s vyznamenáním“), je
přijímací zkouška ze společenských věd
prominuta a získávají 100 bodů.

základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:

3

 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky,

100

 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

60

 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2),
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
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55

zkoušky (dle § 4 odst. 3),
5,2

11.25.

Studijní obor: Učitelství Matematika – Přírodopis pro 2. stupeň
základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
7

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

7

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

6

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0
6

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 7

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 87 bodů

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

d) 68,9 bodů

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

e) 6,5 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.26. Studijní obor: Učitelství Matematika – Tělesná výchova pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016
do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0
0

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 1

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 60 bodů

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

d) 60 bodů

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

e) 0 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

165

11.27.

Studijní obor: Učitelství Matematika – Tělesná výchova pro
střední školy

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

1

počet uchazečů přijatých celkem

1
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku
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http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 1

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 60 bodů

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

d) 60 bodů

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

e) 0 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.28. Studijní obor: Učitelství Matematika – Zeměpis pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016
do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

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

3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
3

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za matematiku

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/Prijimacky2016.pdf
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/p_m-nav.php
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
a) počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky

a) 3

b) nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky,

b) 100 bodů

c) nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky,

c) 88 bodů

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

d) 70 bodů

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

e) 9 bodů

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

11.29. Studijní obor: Učitelství Německý jazyk – ZSV a Občanská
výchova pro 2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
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1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o
přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých
školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
5

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

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

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška.

informace za německý jazyk

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její
části (§ 1)

informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
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[viz soubory Přijímačky MGR ZSV a
OV  test 8.6.2016 a Přijímačky MGR
ZSV a OV  test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/test/
ZSV_OV_NMgr_1562016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má
podobu testu, který obsahuje 50 otázek
se třemi variantami odpovědí, z nichž
pouze jedna je správná. Každá správná
odpověď je hodnocena dvěma body 

zkoušky, 4
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 70
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 61
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3), 4,4

celkem je tedy v testu možné získat 100
bodů. Předpokladem pro úspěšné
zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z
filosofie, ekonomie, sociologie,
politologie, českých a světových dějin
XX. století, včetně základní orientace v
současných českých i světových
společenskopolitických a kulturních
událostech. Podmínky přijímacího řízení
splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60
bodů ze 100 možných. Absolventům
bakalářského studijního oboru
společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání v příslušné kombinaci, (nebo
studijního oboru podobného obsahového
zaměření: například politologie, filosofie,
sociologie), kteří toto studium ukončili s
vyznamenáním (celkové hodnocení
studia „absolvoval(a) s vyznamenáním“),
je přijímací zkouška ze společenských
věd prominuta a získávají 100 bodů.

11.30. Studijní obor: Učitelství Německý jazyk - Přírodopis pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
1

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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11.31. Studijní obor: Učitelství Německý jazyk – Výchova ke zdraví pro
2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví
Předpokladem pro přijetí ke studiu je:


Ukončené bakalářské studium příslušného směru (kopie
bakalářského diplomu v daném nebo příbuzném oboru)

Obsah písemné zkoušky
Přijímací zkouška z Výchovy ke zdraví ověřuje:


znalosti z etiky, zdravotní propedeutiky, regenerace a
rekondice, psychologie zdraví a základy výživy člověka
v rozsahu bakalářského studia Výchovy ke zdraví
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Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky





při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 20 etiky, 20 ze zdravotní propedeutiky, 20 z
regenerace a rekondice, 20 z psychologie zdraví a 20 ze
základů výživy člověka.
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
1
písemné přijímací zkoušky
Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

46

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

46

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky



11.32. Studijní obor: Učitelství Německý jazyk – Zeměpis pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za německý jazyk
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.33.

Studijní obor: Učitelství Přírodopis – Chemie pro 2. stupeň
základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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počet podaných přihlášek

7

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

7

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
3

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

4

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za chemii
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.34. Studijní obor: Učitelství Přírodopis – Informatika pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška z
informatiky formou písemného testu. V zadání je pět praktických
problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání:
programování, kancelářský software, diskrétní matematika,
principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního
webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání
testu je uvedeno v přiloženém souboru (název viz pravý sloupec).
Uchazečům, kteří budou k 20. červnu 2016 absolventy
bakalářského studijního programu B7507, oboru "Informační
technologie se zaměřením na vzdělávání", akreditovaného na
Jihočeské univerzitě, je přijímací zkouška prominuta a jejich
bodové ohodnocení je převzato z písemného testu SZZ z
informatiky (KIN/QZIB).
Ze všech přihlášených je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Student složil přijímací zkoušku tehdy, jestliže v testu získal
alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze studentů, kteří složí
přijímací zkoušku, je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
50 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
38 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 8,5 b.
Pro úplnost je třeba doplnit, že přijímací písemku psali pouze
neúspěšní studenti u státní závěrečné zkoušky.
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Soubor se zadáním přijímací
zkoušky:
přijímačky In 2016.pdf

11.35. Studijní obor: Učitelství Přírodopis – Tělesná výchova pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
2

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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11.36. Studijní obor: Učitelství Přírodopis - Tělesná výchova pro střední
školy
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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11.37. Studijní obor: Učitelství Psychologie – Výchova ke zdraví pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
18

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

12

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

8

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
8

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za psychologii

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

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/Psych_NMgr_A_2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/Psych_NMgr_B_2016.doc

kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek
přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k
sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§ 49
odst. 1 zákona o vysokých školách)
Obě části budou vyhodnoceny bodově. Uchazeč může získat
maximálně 100 bodů celkem. Z toho může získat max. 50 bodů
v písemné části (v 1. kole). V ústní části (v 2. kole) může získat
max. 30 bodů. Max. 20 bodů může nakonec získat zvlášť jako
bonifikaci za absolvování studijního oboru Psychologie na PF JU
(10 bodů za absolvování tohoto oboru a 10 bodů za absolvování
s celkovým hodnocením studia "absolvoval(a) s vyznamenáním").
Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 
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60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části
získali minimálně 25 bodů.
Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který absolvoval obě
části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:
12
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 50 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky:39
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
28,6
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 5,3

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví
Předpokladem pro přijetí ke studiu je:


Ukončené bakalářské studium příslušného směru (kopie
bakalářského diplomu v daném nebo příbuzném oboru)

Obsah písemné zkoušky
Přijímací zkouška z Výchovy ke zdraví ověřuje:


znalosti z etiky, zdravotní propedeutiky, regenerace a
rekondice, psychologie zdraví a základy výživy člověka
v rozsahu bakalářského studia Výchovy ke zdraví

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky





při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100
bodů, z toho 20 etiky, 20 ze zdravotní propedeutiky, 20 z
regenerace a rekondice, 20 z psychologie zdraví a 20 ze
základů výživy člověka.
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
písemné přijímací zkoušky

18

Nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek

50
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písemné přijímací zkoušky
Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

42

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky

5

11.38. Studijní obor: Učitelství Technická výchova - Informatika pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

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

1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za technickou
Součástí přijímacího řízení nebyl písemná přijímací zkouška
výchovu
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za informatiku
Součástí přijímacího řízení je písemná přijímací zkouška z
informatiky formou písemného testu. V zadání je pět praktických
problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání:
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Soubor se zadáním přijímací
zkoušky:
přijímačky In 2016.pdf

programování, kancelářský software, diskrétní matematika,
principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního
webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání
testu je uvedeno v přiloženém souboru (název viz pravý sloupec).
Uchazečům, kteří budou k 20. červnu 2016 absolventy
bakalářského studijního programu B7507, oboru "Informační
technologie se zaměřením na vzdělávání", akreditovaného na
Jihočeské univerzitě, je přijímací zkouška prominuta a jejich
bodové ohodnocení je převzato z písemného testu SZZ z
informatiky (KIN/QZIB).
Ze všech přihlášených je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Student složil přijímací zkoušku tehdy, jestliže v testu získal
alespoň 50 z maximálního počtu 100 bodů. Ze studentů, kteří složí
přijímací zkoušku, je stanoveno pořadí podle počtu získaných
bodů.
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 3
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 b.
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:
50 b.
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2):
38 b.
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle §
4 odst. 3): 8,5 b.
Pro úplnost je třeba doplnit, že přijímací písemku psali pouze
neúspěšní studenti u státní závěrečné zkoušky.
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11.39.

Studijní obor: Učitelství Technická výchova – Tělesná výchova
pro 2. stupeň základních škol

I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za technickou
Součástí přijímacího řízení nebyl písemná přijímací zkouška
výchovu

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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11.40. Studijní obor: Učitelství Technická výchova – Tělesná výchova
pro střední školy
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
2

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

2

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za technickou
Součástí přijímacího řízení nebyl písemná přijímací zkouška
výchovu

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

184

11.41. Studijní obor: Učitelství Výchova ke zdraví – Přírodopis pro 2.
stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
8

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

7

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

7

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1

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

7

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za výchovu ke zdraví

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:
Ukončené bakalářské studium příslušného směru (kopie
bakalářského diplomu v daném nebo příbuzném oboru)
Obsah písemné zkoušky
Přijímací zkouška z Výchovy ke zdraví ověřuje:
znalosti z etiky, zdravotní propedeutiky, regenerace a rekondice,
psychologie zdraví a základy výživy člověka v rozsahu
bakalářského studia Výchovy ke zdraví
Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky
při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho
20 etiky, 20 ze zdravotní propedeutiky, 20 z regenerace a
rekondice, 20 z psychologie zdraví a 20 ze základů výživy
185

člověka.
minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na základě
získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí uchazečů
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
písemné přijímací zkoušky

8

Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

100

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

46

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

43

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky

2

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.

11.42. Studijní obor: Učitelství Výtvarná výchova – ZSV a Občanská
výchova pro 2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke
studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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9

počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

8

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2
6

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

0
2

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§
1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

informace za výtvarnou výchovu

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§
1)

informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí
přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi
správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek
přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k
sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (§
49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky
nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky,
6
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 70
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4 odst. 2),
56
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 3), 3,5
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[viz soubory Přijímačky MGR ZSV
a OV  test 8.6.2016 a Přijímačky
MGR ZSV a OV  test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/ZSV_OV_NMgr_8-6-2016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/ZSV_OV_NMgr_15-6-2016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má
podobu testu, který obsahuje 50
otázek se třemi variantami
odpovědí, z nichž pouze jedna je
správná. Každá správná odpověď je
hodnocena dvěma body  celkem je
tedy v testu možné získat 100 bodů.
Předpokladem pro úspěšné
zvládnutí testu jsou hluboké znalosti
z filosofie, ekonomie, sociologie,
politologie, českých a světových
dějin XX. století, včetně základní
orientace v současných českých i
světových společenskopolitických a
kulturních událostech. Podmínky
přijímacího řízení splní uchazeč/ka,
pokud získá alespoň 60 bodů ze 100
možných. Absolventům
bakalářského studijního oboru
společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání v příslušné kombinaci,
(nebo studijního oboru podobného
obsahového zaměření: například
politologie, filosofie, sociologie),
kteří toto studium ukončili s
vyznamenáním (celkové hodnocení
studia „absolvoval(a) s
vyznamenáním“), je přijímací

zkouška ze společenských věd
prominuta a získávají 100 bodů.

11.43. Studijní obor: Učitelství Zeměpis – Anglický jazyk pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§
2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
do 30.8.2016

termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o
přezkoumání rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout
do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

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

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

3
3

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,
počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě
výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50
odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách),
3

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla
písemná přijímací zkouška

informace za zeměpis

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo
její části (§ 1)

informace za anglický jazyk
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Písemná část přijímací zkoušky zahrnovala literární
esej na téma zadané na základě četby angloamerické
literatury 20. století:

http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/ p_ajnav.php

Joseph Conrad, The Lagoon (zadání viz příloha)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:

ENTRANCE+EXAMS
+2016+ESSAY.docx

 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky: 0
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací
zkoušky: 20 bodů
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné
přijímací zkoušky: 
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle
§ 4 odst. 2): 
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací
zkoušky (dle § 4 odst. 3): 

11.44. Studijní obor: Učitelství Zeměpis – ZSV a Občanská výchova pro
2. stupeň základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do
všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí
ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3
vyhlášky)
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11

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

11

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

9

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

2

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona
o vysokých školách),
9

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1) Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací
zkouška

informace za zeměpis

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části
(§ 1)

informace za společenské vědy

úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou
součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s
výběrem odpovědi správné řešení
kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven
výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků
přijímací zkoušky (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách)
základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky nebo její části:
 počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací
zkoušky, 10
 nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky, 100
 nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací
zkoušky, 88
 průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky (dle § 4
odst. 2), 68
 směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
(dle § 4 odst. 3), 3,2
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[viz soubory Přijímačky MGR ZSV a
OV  test 8.6.2016 a Přijímačky MGR
ZSV a OV  test 15.6.2016]
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/ZSV_OV_NMgr_862016.doc
http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/
test/ZSV_OV_NMgr_1562016.doc

Přijímací zkouška je písemná, a má
podobu testu, který obsahuje 50 otázek
se třemi variantami odpovědí, z nichž
pouze jedna je správná. Každá správná
odpověď je hodnocena dvěma body 
celkem je tedy v testu možné získat 100
bodů. Předpokladem pro úspěšné
zvládnutí testu jsou hluboké znalosti z
filosofie, ekonomie, sociologie,
politologie, českých a světových dějin
XX. století, včetně základní orientace v
současných českých i světových
společenskopolitických a kulturních
událostech. Podmínky přijímacího
řízení splní uchazeč/ka, pokud získá
alespoň 60 bodů ze 100 možných.
Absolventům bakalářského studijního
oboru společenské vědy se zaměřením
na vzdělávání v příslušné kombinaci,
(nebo studijního oboru podobného
obsahového zaměření: například
politologie, filosofie, sociologie), kteří
toto studium ukončili s vyznamenáním
(celkové hodnocení studia
„absolvoval(a) s vyznamenáním“), je
přijímací zkouška ze společenských

věd prominuta a získávají 100 bodů.

11.45. Studijní obor: Učitelství Zeměpis – Přírodopis pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

4

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

4

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za přírodopis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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11.46. Studijní obor: Učitelství Zeměpis – Tělesná výchova pro 2. stupeň
základních škol
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

5

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

4

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
0

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) Informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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11.47. Studijní obor: Učitelství Zeměpis Tělesná výchova pro střední
školy
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016
na studijním
oddělení
31. 10. 2016

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

5

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

4

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

3

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za zeměpis
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) Informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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Navazující magisterské dvouleté jednooborové učitelské
12.Studijní program: Učitelství pro základní školy
12.1. Studijní obor: Učitelství výtvarném výchovy pro základní
umělecké školy
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016

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

30.8.2016

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

do 30. 9. 2016 na
studijním oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
18

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

11

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

8

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

3

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

0
8

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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13.Studijní program: Učitelství pro střední školy
13.1. Studijní obor: Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro SŠ a ZUŠ,
HVkn
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu,

1
1

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)

Přijímací zkouška
Přijímací zkouška byla talentová. Podmínkou přijetí bylo
absolvované bakalářské studium uměleckého či
uměleckopedagogického zaměření. V hlavním oboru
hra na klavír si uchazeč připravil dramaturgicky
vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním
význačným dílem romantické literatury.
Uchazeči obdrželi za svůj výkon maximálně 100 bodů.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
Pořadí všech uchazečů se vytvořilo na základě počtu
získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet
byl 75.
Pozn. V akademickém roce 2016/17 se hlavní obor
sólový zpěv neotevíral.
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14.Studijní program: Tělesná výchova a sport
14.1. Studijní obor: Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (jednooborové)
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

30

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

20
19
1

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

0

12
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1) informace za tělesnou výchovu
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška.
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Navazující magisterské dvouleté jednooborové neučitelské
15.Studijní program: Vychovatelství
15.1. Studijní obor: Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30.8.2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
37

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

32

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí,

32

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

počet uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku
přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o
vysokých školách),
10

počet uchazečů přijatých celkem

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
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Předpokladem pro přijetí ke studiu je:


Ve studijním programu B 7507 absolvování oboru
Výchova ke zdraví (bonifikace při absolvování studijního
oboru na PF JU), Sociální pedagogika, Učitelství pro
mateřské školy, a vykonání písemné přijímací zkoušky
z pedagogiky a výchovy ke zdraví.

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky
Při zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho:


80 bodů z písemné přijímací zkoušky



40 bodů z výchovy ke zdraví



40 bodů z pedagogiky



minimální počet bodů z písemného testu je v kategorii
„prospěl“ 20 bodů



výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na
základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí
uchazečů



20 bodů jako bonifikaci



10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru
Výchova ke zdraví na PF JU
10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru
Výchova ke zdraví na PF JU s celkovým hodnocením
studia „absolvoval (a) s vyznamenáním“



Základní statistické charakteristiky písemné přijímací
zkoušky
Počet posluchačů, kteří se zúčastnili
písemné přijímací zkoušky

37

Nejlepší možný výsledek písemné
přijímací zkoušky

80

Nejlepší skutečně dosažený výsledek
písemné přijímací zkoušky

74

Průměrný výsledek písemné přijímací
zkoušky

49

Směrodatná odchylka písemné přijímací
zkoušky

12
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Doktorské studium
16.Studijní program: Psychologie
16.1. Studijní obor: Pedagogická psychologie (prezenční)
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

1

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

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1
0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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16.2. Studijní obor: Pedagogická psychologie (kombinované)
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

3

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

3

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

3
0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

2

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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17.Studijní program: Specializace v pedagogice
17.1. Studijní obor: Vzdělávání v biologii (prezenční)
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
1

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

1

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

1
0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

17.2. Studijní obor: Informační a komunikační technologie ve
vzdělávání
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

4.7.2016
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termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
počet podaných přihlášek

2
1

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

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

0

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

0
1

počet uchazečů přijatých celkem
III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška

17.3. Studijní obor: Teorie vzdělávání ve fyzice (prezenční)
I. Informace o konání přijímacího řízení (§ 2vyhlášky)
1.6. 2016

termín zahájení přijímacích zkoušek
termín ukončení přijímacích zkoušek

15.6.2016

termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání
rozhodnutí (odvolání)
termíny a podmínky, za nichž bylo možné nahlédnout do všech
materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu
podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách

4.7.2016
do 30. 8. 2016

do 30. 9. 2016 na
studijním
oddělení
31. 10. 2016

termín skončení přijímacího řízení
II. Informace o výsledcích přijímacího řízení (§ 3 vyhlášky)
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počet podaných přihlášek

1

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

1

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí,

1
0

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

0

počet uchazečů přijatých celkem

1

III. Informace o písemné přijímací zkoušce nebo její části (§ 1)
Součástí přijímacího řízení nebyla písemná přijímací zkouška
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