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Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozhodnutí
o podmínkách přijetí ke studiu kombinace navazujících magisterských oborů
Učitelství biologie pro SŠ a Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ
v navazujícím magisterském studijním programu Biologie
pro akademický rok 2017/2018.

___________________________________________________________________________
Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. a bodu 32 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění
§ 50 zákona č. 111/1998 Sb., vyhlašuji podmínky pro přijetí ke studiu kombinace navazujícících
magisterských oborů Učitelství biologie pro SŠ a Učitelství pro SŠ anglického jazyka a literatury na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen PřF JU) ve spolupráci
s Filosofickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FF JU) pro akademický
rok 2017/2018.
1. Ke studiu může být přijat uchazeč, který nejpozději dne 15. března 2017 odeslal nebo na studijním
oddělení PřF odevzdal přihlášku ke studiu a kopii dokladu o zaplacení poplatku (500 Kč) a to:
a) občan ČR, který splní podmínky uvedené v bodech 2 až 4 tohoto Rozhodnutí
b) cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním předpisům pro
studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České republice.
V přihlášce uchazeč uvede jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo narození, adresu místa
trvalého pobytu na území ČR, popřípadě bydliště mimo území ČR; cizinec uvede též datum narození,
pohlaví, bydliště v ČR a státní občanství. Každý uchazeč pak v přihlášce uvede předměty, z nichž chce
konat přijímací zkoušku (viz odst. 3), dále též telefonní číslo a e-mailovou adresu.
2. Ke studiu v navazujícím magisterském stupni mohou být přijati absolventi bakalářského stupně studia,
pokud úspěšně splní podmínky přijímací zkoušky. Do magisterského stupně studia bude přijat bez
odborné přijímací zkoušky absolvent bakalářského studia PřF JU v kombinaci oborů Biologie pro
vzdělávání a Anglický jazyk a literatura, který se hlásí do magisterského stupně v přímé návaznosti na
bakalářské studium a který měl v bakalářském studiu vážený průměr za celé studium nejvýše 1,90.
3. Přijímací zkouška je písemná a ústní a praktická a skládá se ze:
- zkoušky z odborného předmětového okruhu (výběr jednoho předmětu z Biologie rostlin,
Biologie živočichů, Ekologie, Buněčná biologie a genetika, Biologická chemie),
- zkoušky, v níž se posuzuje rozpravou před komisí bakalářská práce nebo jí odpovídající
písemná práce uchazeče, pokud taková práce byla součástí jeho předchozího studia, popřípadě
se posuzuje připravenost uchazeče vypracovat zamýšlenou diplomovou práci,
- zkoušky z anglického jazyka a literatury, v této části zkoušky musí uchazeč vyhovět
podmínkám určeným rozhodnutím o přijímání FF JU.
4. Pro přijetí musí uchazeč vyhovět ze všech částí zkoušky, tj. u zkoušky z anglického jazyka a literatury
musí splnit kritéria pro přijetí stanovená FF JU pro obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ.

Výsledek zkoušky ze zvoleného předmětového okruhu a výsledek rozpravy se klasifikuje celkovou
známkou a bodovým ziskem. Bodové hodnocení odpovídající jednotlivým známkám udává následující
tabulka:
známka
výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl

bodové hodnocení
zkoušky a rozpravy
200 - 151
150 - 101
100 - 51
50 a méně

Zkouška z předmětového okruhu a rozprava se koná před komisí, jíž předsedá proděkan pro učitelské
obory PřF JU nebo jím pověřená osoba.
Uchazečům o studium, kteří se do magisterského stupně hlásí v přímé návaznosti na bakalářské studium
na PřF JU a nesplnili požadavky pro přijetí do navazujícího magisterského stupně bez odborné zkoušky
(viz odst. 3), se jako přijímací zkouška započítává příslušná část jejich bakalářské státní závěrečné
zkoušky (zkouška z předmětu) a obhajoba (jako rozprava) a její bodové hodnocení dle následující
tabulky:
známka
z bakalářské
zkoušky

bodové hodnocení
bakalářské zkoušky
pro účely přijímání do
magisterského studia

výborně
velmi dobře
dobře
nevyhověl

50 – 34
33 – 17
16 – 1
0

bodové hodnocení
obhajoby bakalářské
práce pro účely
přijímáni do
magisterského studia
150 – 101
100 – 51
50 – 1
0

5. Uchazeči, kteří vyhověli požadavkům odst. 2, budou přijati přednostně. Z uchazečů, kteří vyhověli
požadavkům odst. 1 až 4, bude na základě součtu bodového zisku sestaven pořadník.
Počet příjímaných je stanoven na 5 uchazečů, přijat bude rovněž každý uchazeč se stejným bodovým
ziskem jako pátý uchazeč.
6. Děkan jmenuje přijímací komisi, jejímž předsedou je studijní proděkan a členy docenti, profesoři
a významní odborníci z jednotlivých kateder/ústavů. Návrh komise předkládá proděkan pro učitelské
obory PřF JU.
Přijímací komise pro anglický jazyk a literaturu je jmenována na základě návrhu FF JU.
Komise na základě výsledku přijímacích zkoušek sestaví pořadí uchazečů a navrhne děkanovi rozhodnutí
o jejich přijetí či nepřijetí.
7. Děkan na základě návrhu předsedy komise do jednoho týdne rozhodne o přijetí nebo nepřijetí
uchazeče. Uchazeč je o rozhodnutí bezprostředně písemně vyrozuměn.
8. Uchazeči z jiných fakult, kteří dosud nesložili bakalářskou zkoušku, mohou být přijati podmíněně.
Doklady o úspěšném ukončení bakalářského studia pak předloží nejpozději v den zápisu.
Absolventi bakalářského studia v zahraničí musí nejpozději v den zápisu dodat nostrifikaci bakalářského
vzdělání.
9. Uchazeči, kteří nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dnu přijímací zkoušky předloží potvrzení
od lékaře dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se zkoušky, budou pozváni v náhradním
termínu ke zkoušce organizované stejně jako zkouška v původním termínu.

10. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana o nepřijetí ke studiu, má právo podat odvolání proti
rozhodnutí děkana, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan a své rozhodnutí
nezmění, postoupí odvolání k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Rozhodnutí rektora je konečné. Odvolání musí být odůvodněno tím, že nebylo správně posouzeno splnění
podmínek uvedených v odst. 4.
V ostatních případech se odvolání považuje za neodůvodněné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč
právo v dohodnuté době nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí
děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných uchazečů ani do protokolů komisí.
11. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském stupni na PřF JU projednal a schválil
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne
8. listopadu 2016.
V Českých Budějovicích 10. listopadu 2016

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

