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Forma přijímací zkoušky kombinovaná: písemná - test , ústní 

pohovor a bonifikace 
V případě testu počet variant a jejich 
označení 
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Kritéria pro vyhodnocení  
a postup, jakým byl stanoven výsledek 
přijímací zkoušky včetně postupu 
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů 

A, KRITÉRIA HODNOCENÍ: Písemný 
test v rozsahu znalostí bakalářské 
zkoušky oboru 1301R015 sociální 
geografie a regionální rozvoj na KSGRR 
PřF OU s maximálním počtem 50 bodů. 
V rámci ústního pohovoru před přijímací 
komisí daného oboru byl hodnocen: 1. 
dosavadní průběh a výsledky 
bakalářského studia včetně krátké 
prezentace představy o dalším 
konkrétním zaměření uchazeče (např. 
téma diplomové práce, specializace), 
"motivace ke studiu" a znalost základní 
literatury oboru) s maximem 35 bodů; 2. 
v rámci bonifikace (s celkovým 
maximálním součtem 15 bodů) bylo 
hodnoceno absolvování studia 
v zahraničí, tj. za každý ukončený 
semestr studia v zahraničí 2,5 bodu, 
maximálně však 5 bodů, účast na 
studentských konferencích a účast a 
umístění ve SVOČ do 3. místa ve 
fakultním nebo celostátním kole - 5 
bodů, jazykové znalosti (státní zkouška, 
popřípadě srovnatelná zkouška 
zahraniční) - 2,5 bodu, maximálně však 
5 bodů – vše bylo nutno doložit 
písemným dokladem v den konání 
písemné části přijímací zkoušky. 
B, POSTUP STANOVENÍ VÝSLEDKU 
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: Na základě 
výsledků písemné části příjímací 
zkoušky s minimem 10 dosažených bodů 
postoupilo 24 uchazečů k ústní části 
příjímací zkoušky. Následně byli uspěšní 



uchazeči písemného testu přizváni 
k ústní části přijimácí zkoušky, kde jim 
byly, v odůvodněných případech, 
nejprve  přiděleny bonifikační body a 
následně připočteny body za ústní část 
příjimací zkoušky. Celkového počtu 
bodů bylo u těchto uchazečů dosaženo 
součtem  dosažených výsledků u všech 
dílčích částí přijímací zkoušky, tj. za 
písemnou i ustní část včetně započtení 
bonifikačních bodů. 
C, POSTUP K SESTAVENÍ POŘADÍ 
UCHAZEČŮ: Pořadí uchazečů bylo 
stanoveno ve vztahu k náhlašenému 
stavu vedoucím katedry SGRR PřF OU, 
zahrnující zvážení možností zajištění 
personálního pokrytí výuky i fyzickou 
vybavenost a kapacitu učeben a též 
možností financování. Na základě těchto 
vstupních předpokladů a dosaženého 
bodového hodnocení uchazečů došla 
přijímací komise v čele s předsedou 
k závěru, že podmínky příjímací 
zkoušky splnili ti uchazeči, kteří dosáhli 
alespoň  40 % bodů z maximálního 
počtu 100 bodů. Dále, dle výše 
zmíněných vstupních předpokladů, a 
vzhledem k možnému nezájmu 
některých uspěšných uchazečů zapsat se 
k danému studiu, bylo rozhodnuto 
navrhnout děkance PřF OU k přijetí 22 
nejúspěšnějších uchazečů dle celkového 
bodového hodnocení příjmací zkoušky, 
kteří dosáhli minimálně 40 %  bodů 
z maximálního počtu 100 bodů.  

 


