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Informace o přijímacích zkouškách  
 
Studijní program - kód B1301 
                              název Geografie 
Studijní obor      -  kód 1301R020 
                              název Geografie a regionální rozvoj 
Kombinace oborů       
Forma studia kombinovaná 
  
Forma přijímací zkoušky kombinovaná: písemná - test , ústní 

pohovor 
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: Písemná 
práce – test s otevřenými otázkami 
v rozsahu znalostí geografie na úrovni 
gymnázií dle doporučené publikace 
BAAR, V. Hospodářský zeměpis. 

Regionální aspekty světového 

hospodářství. Praha 2002, Nakladatelství 
České geografické společnosti, 
s maximálním počtem 50 bodů. Pohovor 
v rozsahu znalostí geografie na úrovni 
gymnázií v rozdělení otázek 
do následujících dvou bloků: 
1. regionální geografie ČR; 2. regionální 
geografie světa - obecný přehled 
o politickém a ekonomickém dění 
ve světě, dle doporučené publikace 
BAAR, V. Hospodářský zeměpis. 

Regionální aspekty světového 

hospodářství. Praha 2002, Nakladatelství 
České geografické společnosti.  V rámci 
ústního pohovoru před přijímací komisí 
byla vždy hodnocena jedna odpověď 
na otázku z příslušného bloku 
s maximálním hodnocením 50 bodů.  
B, POSTUP STANOVENÍ 
VÝSDLEDKU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Na základě výsledků písemné části 
přijímací zkoušky s minimem 5 
dosažených bodů postoupilo 37 
uchazečů k ústní části přijímací zkoušky. 
Následně byli úspěšní uchazeči 
písemného testu přizváni k ústní části 
přijímací zkoušky, a následně jim byly 
připočteny body za ústní část přijímací 
zkoušky. Celkového počtu bodů bylo u 



těchto uchazečů dosaženo součtem  
dosažených výsledků u všech dílčích 
částí přijímací zkoušky, tj. za písemnou i 
ústní část. 
C, POSTUP SESTAVENÍ POŘADÍ 
UCHAZEČŮ: Pořadí uchazečů bylo 
stanoveno ve vztahu k nahlášenému 
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 přijímací 
zkoušky splnili ti uchazeči, kteří dosáhli 
alespoň  20 % bodů z maximálního 
počtu 100 bodů. Dále, dle výše 
zmíněných vstupních předpokladů, a 
vzhledem k možnému nezájmu 
některých úspěšných uchazečů zapsat se 
k danému studiu, bylo rozhodnuto 
navrhnout děkance PřF OU k přijetí 30 
nejúspěšnějších uchazečů dle celkového 
bodového hodnocení přijímací zkoušky, 
kteří dosáhli minimálně 20 %  bodů 
z maximálního počtu 100 bodů. 
Poznámka: K  ústní části přijímacího 
řízení se i přes možnost účasti 
nedostavili následující uchazeči a 
uchazečky: ŠRÁMEK Jiří, 
HŘIVNACKÁ Klára, KRYLOVÁ 
Veronika, STANÍK Josef, a tudíž u nich 
nebyl pořízen zvukový záznam ústní 
části přijímací zkoušky. 

 


