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Kritéria hodnocení přijímací zkoušky (PZ) 2018/2019 
- bakalářské studijní obory 

 
Název studijního oboru Aplikovaná matematika 

Matematika (dvouoborové) 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z matematiky v rozsahu učiva gymnázií. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
 
Název studijního oboru Aplikovaná matematika 

 
Typ studijního oboru bakalářský (kombinovaná forma) 
Forma PZ Písemná zkouška z matematiky v rozsahu učiva 

gymnázií.  
Podmínky prominutí PZ - 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů   
 

 
Název studijního oboru Fyzika (dvouoborové) 

 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru (test z fyziky v 
rozsahu učiva gymnázia). 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
Název studijního oboru Biofyzika 

 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru (v případě konání 
přijímací zkoušky budou požadovány znalosti v 
rozsahu středoškolského učiva biologie, fyziky a 
chemie). 
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Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
Název studijního oboru Ochrana a tvorba krajiny 

 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru (základní okruhy - 
fyzická geografie, ekologie a životní prostředí). 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
Název studijního oboru Kartografie a geoinformatika 

 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru (z okruhů fyzická 
geografie, geografická kartografie a geografické 
informační a navigační systémy). 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
Název studijního oboru Fyzická geografie a geoekologie 

 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
 

Název studijního oboru Chemie 
Chemie (dvouoborové) 

Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Písemná zkouška z chemie v rozsahu učiva 

gymnázií. PZ se koná formou testu. Na každou 
otázku jsou uvedeny čtyři odpovědi, z nichž je vždy 
pouze jedna správná. 
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Podmínky prominutí PZ PZ bude prominuta uchazeči, který je: 
a) absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), a 
jeho průměr známek z předmětu chemie na 
vysvědčeních bude max. 1,5. Průměr se počítá z 
pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední 
čtyři roky studia, konče pololetním vysvědčením v 
absolventském ročníku. Uchazeč musí o prominutí 
zkoušky požádat nejpozději do 28. února 2018, a k 
žádosti musí přiložit úředně nebo střední školou 
potvrzené kopie diplomu nebo všech vysvědčení z 
gymnázia (případně originál výpisu všech 
předmětů a známek z jednotlivých vysvědčení - 
správnost údajů potvrdí střední škola). 
b) absolventem střední průmyslové školy chemické 
(oboru s chemickým zaměřením), a jeho průměr 
známek na každém vysvědčení nebude vyšší než 
2,0. Posledním započítávaným vysvědčením je 
pololetí závěrečného ročníku. Uchazeč musí o 
prominutí zkoušky požádat nejpozději do 28. února 
2018, a k žádosti musí přiložit úředně nebo střední 
školou potvrzené kopie diplomu nebo všech 
vysvědčení ze střední školy (případně originál 
výpisu všech předmětů a známek z jednotlivých 
vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední 
škola). 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
 

Název studijního oboru Politická a kulturní geografie 
 

Typ studijního oboru Bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat písemnou PZ formou testu bez možnosti 
nahlédnutí do map nebo atlasů. Požadované 
znalosti v rozsahu zveřejněných tematických 
okruhů vycházejí z předmětu zeměpis, dějepis a 
základů společenských věd na gymnáziu. 

Podmínky prominutí PZ PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2017 nebo únoru 
2018. Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
společně s certifikátem (nebo jeho úředně 
ověřenou kopií) prokazující dosažení 
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požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí 
uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty 
nejpozději do 28. 2. 2018. Pro určení data odeslání 
je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů 
100 bodů v případě prominutí PZ 

 

Název studijního oboru Ekonomická geografie a regionální rozvoj 
 

Typ studijního oboru Bakalářský (prezenční a kombinovaná forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat písemnou PZ formou testu bez možnosti 
nahlédnutí do map nebo atlasů. Požadované 
znalosti v rozsahu zveřejněných tematických 
okruhů vycházejí z předmětu zeměpis na 
gymnáziu. 

Podmínky prominutí PZ PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2017 nebo únoru 
2018. Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
společně s certifikátem (nebo jeho úředně 
ověřenou kopií) prokazující dosažení 
požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí 
uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty 
nejpozději do 28. 2. 2018. Pro určení data odeslání 
je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů 
100 bodů v případě prominutí PZ 

 
 
Název studijního oboru Systematická biologie a ekologie 

Experimentální biologie 
Biologie (dvouoborové) 

Typ studijního oboru Bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z oboru 

Podmínky prominutí PZ PZ bude prominuta uchazeči, který: 
a) Předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. 
místě v minimálně krajském kole biologické 
olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v 
kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby 
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podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za 
účelem prominutí PZ nebudou akceptovány 
výsledky např. z pěstitelských, chovatelských nebo 
zdravotnických olympiád či podobných soutěž, 
nebo 
b) je absolventem gymnázia (oboru „Gymnázium“), 
a průměr jeho známek z předmětů Biologie a 
Biologický seminář (absolvoval-li ho uchazeč, popř. 
místo něho velmi podobně nazvaného předmětu s 
totožným obsahem) na vysvědčeních dosahuje 
maximálně 1,0. Do toho průměru se bude 
započítávat pololetní a výroční vysvědčení za 
poslední 4 roky studia, konče pololetním 
vysvědčením v absolventském ročníku. V obou 
případech musí uchazeč doložit úředně nebo svojí 
střední školou doložené potvrzení o splnění 
daných podmínek, a to nejpozději k poslednímu 
dni, kdy je možno podávat přihlášky ke studiu. 
Uchazeč musí o prominutí zkoušky požádat 
nejpozději do 31. března 2018, a k žádosti musí 
přiložit úředně nebo střední školou potvrzené kopie 
diplomu nebo všech vysvědčení z gymnázia 
(případně originál výpisu všech předmětů a 
známek z jednotlivých vysvědčení - správnost 
údajů potvrdí střední škola). 
PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2017 nebo únoru 
2018. Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
společně s certifikátem (nebo jeho úředně 
ověřenou kopií) prokazující dosažení 
požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí 
uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty 
nejpozději do 28. 2. 2018. Pro určení data odeslání 
je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud bude uchazeč povinen zúčastnit se PZ z 
biologie (tedy např. nebude-li mu prominuta PZ), 
může požádat o přidělení bonifikačních bodů, 
pokud předloží doklad o umístění na 1., 2. nebo 3. 
místě v minimálně okresním kole biologické 
olympiády nebo středoškolské odborné činnosti v 
kategorii Biologie, po němž uplynuly do doby 
podání přihlášky ke studiu maximálně 3 roky. Za 
účelem přidělení bonifikačních bodů nebudou 
akceptovány výsledky např. z pěstitelských, 
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písemná zkouška 
bonifikace  

chovatelských nebo zdravotnických olympiád či 
podobných soutěží. V tomto případě musí uchazeč 
doložit úředně nebo svou střední školou doložené 
potvrzení o splnění daných podmínek, a to 
nejpozději týden před datem konání PZ. 
maximum 100 bodů 
maximum 100 bodů – viz podmínky prominutí PZ a 
podmínky pro získání bonifikace 

 
Název studijního oboru Geografie (dvouoborové) 

 
Typ studijního oboru bakalářský (prezenční) 
Forma PZ Písemná zkouška z geografie. PZ se koná 

písemně formou testu bez možnosti nahlédnutí do 
map nebo atlasů. Požadované znalosti v rozsahu 
zveřejněných tematických okruhů vycházejí 
z předmětu geografie na gymnáziu. 

Podmínky prominutí PZ PZ bude prominuta uchazeči, který absolvuje test 
Obecných studijních předpokladů (OSP) či jeho 
slovenskou verzi test Všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) u společnosti Scio a dosáhne 
percentil minimálně 70. Zohledněny budou termíny 
OSP/VŠP konané v prosinci 2017 nebo únoru 
2018. Žádost o prominutí přijímací zkoušky 
společně s certifikátem (nebo jeho úředně 
ověřenou kopií) prokazující dosažení 
požadovaného výsledku OSP (resp. VŠP) musí 
uchazeč zaslat na studijní oddělení fakulty 
nejpozději do 28. 2. 2018. Pro určení data odeslání 
je rozhodující razítko pošty. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů 
100 bodů v případě prominutí PZ 

 

Název studijního oboru Informatika 
Informatika (dvouoborové) 
Informatika a výpočetní technika -  aplikovaná 
informatika 

Typ studijního oboru bakalářský (prezenční forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

  

Název studijního oboru Aplikovaná informatika 
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Typ studijního oboru bakalářský (distanční a kombinovaná forma) 
Forma PZ Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících 

kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči 
konat PZ z příslušného oboru. 

Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení 
 

písemná zkouška 
bonifikace 

maximum 100 bodů   
100 bodů v případě prominutí PZ 

 


