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Podle § 50 odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněních 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), 
Vás 

n epřijímám 

ke studiu v níže uvedeném studijním programu uskutečňovaném na Teologické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Typ studijního programu: 
Název studijního programu: 
Studijní obor: 
Forma studia: 

navazující 
N7508 Sociální práce, 
6731T024 Etika v sociální práci 
prezenční 

Odůvodnění 

Nevyhověla jste podmínkám stanoveným v § 49 odst. 1 Zákona. 

Z ústního pohovoru jste získal(a) 14 bodů ze 40 možných. Bonifikace za studium v 
zahraničí O bodů. 

Celkem jste získala 14 body(ů). 

V ústním pohovoru jste nezískala minimální počet 15 bodů nezbytných pro přijetí ke 
studiu. 

Poučení 

Podle § 50 odst. S Zákona máte právo po oznámení tohoto rozhodnutí nahlédnout do 
spisu, tj. do všech podkladů, které mají význam pro vydání tohoto rozhodnutí. Přístup 
k těmto materiálům Vám bude umožněn na studijním oddělení Teologické fakulty 
v úředních hodinách studijního oddělení od 9.7.2018 do 30. 9.2018. 
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Podle § 50 odst. 6 Zákona máte právo podat k děkanovi fakulty odvolání proti tomuto 
rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení. V případě, že děkan odvolání nevyhoví, 
předá odvolání rektorovi, který je odvolacím orgánem v této věci dle § 50 odst. 7 Zákona. 

V případě Vašeho zájmu Vám další potřebné informace může podat studijní oddělení 
fakulty. 
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