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Zpráva o průběhu a výsledcích přijímacího řízení 2018 
studijní obor: N7504 Učitelství náboženství a etiky (nav. magister. studium) 

 
Relevantní vnitřní předpisy fakulty 

Opatření děkana TF JU č. 255/2017 ze dne 31. 10. 2017 stanovující podmínky pro 
přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro aka-
demický rok 2018/2019 v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských 
studijních programech a 

opatření děkana TF JU č. 265/2018 z 26. 04. 2018 stanovující podmínky pro 
přijímací řízení ke studiu na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích pro aka-
demický rok 2018/2019 v bakalářských a navazujících magisterských studijních 
programech (doplňující přijímací řízení). 
 
Termíny 

• Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu: 31. 3. 2018/20. 8. 2017 

• Termín zahájení přijímacích zkoušek: 11. 6. 2018 

• Termín ukončení přijímacích zkoušek: 31. 8. 2018 

• Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: do 15. 7. 2018/11. 9. 2018 

• Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání 
rozhodnutí: Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan TF JU, případně 
rektor JU, o žádosti rozhodne do 30 dnů od doručení. 

• Termín, kdy je (v úředních hodinách studijního oddělení TF JU) 
možno nahlédnout do materiálů, které mají význam pro 
rozhodování o přijetí ke studiu:  do 30. 9. 2018 

• Termín skončení přijímacího řízení pro všechny studijní obory TF JU: 31. 10. 2018 
 
Kritéria přijímací zkoušky 
Přijímací zkouška je realizována formou ústního pohovoru (max. 40 bodů). Výkon 
uchazeče u pohovoru byl hodnocen podle těchto kritérií: 

• akademická motivace, adekvátnost představy o studiu vzhledem k profilu 
zvoleného oboru (max. 10 bodů); 

• praxe a její teoretická reflexe (max. 10 bodů); 
• bakalářská práce, její úroveň a vztah k oboru (max. 10 bodů); 
• představa o diplomové práci (max. 10 bodů). 

Pokud uchazeč nejpozději v den přijímací zkoušky doložil úspěšné absolvování stu-
dijního pobytu v zahraničí (z dokladu musí být patrná délka studia, obsah studia, 
studijní výsledky a případně také počet získaných kreditů, pokud bylo studium re-
alizováno v kreditním systému), mohla mu být přiznána bonifikace za studium 
v zahraničí (max. 20 bodů), přičemž se přihlíží k rozsahu studia, k zaměření studia 
a ke studijním výsledkům uchazeče. Studium v zahraničí nicméně nedoložil žádný 
uchazeč. 

Výsledné pořadí uchazečů bylo stanoveno na základě počtu bodů získaných v úst-
ním pohovoru případně doplněného o bonifikaci za studium v zahraničí. Minimální 
počet bodů nutný pro přijetí byl 15 bodů v ústním pohovoru. 
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Počty přihlášek a uchazečů k prezenční formě studia (PS) 

• Počet podaných přihlášek: 0 
• Počet uchazečů přijatých bez přijímací zkoušky: 0 
• Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 0 
• Počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu: 0 
• Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro přijetí ke studiu: 1 
• Počet uchazečů přijatých ke studiu na základě př. zk. (bez tzv. „odvolání“):  0 
• Počet žádostí o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu („odvolání“): 0 
• Počet dodatečných rozhodnutí o přijetí ke studiu: 0 
• Počet uchazečů přijatých ke studiu celkem: 0 
 
Počty přihlášek a uchazečů ke kombinované formě studia (KS) 

• Počet podaných přihlášek: 9 
• Počet uchazečů přijatých bez přijímací zkoušky: 0 
• Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky: 1 
• Počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu: 1 
• Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro přijetí ke studiu: 7 
• Počet uchazečů přijatých ke studiu na základě př. zk. (bez tzv. „odvolání“):  1 
• Počet žádostí o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu („odvolání“): 0 
• Počet dodatečných rozhodnutí o přijetí ke studiu: 0 
• Počet uchazečů přijatých ke studiu celkem: 1 
 
Komentář k počtům přihlášek a uchazečů 

Splněním podmínek pro přijetí ke studiu se rozumí úspěšné zvládnutí všech částí 
přijímací zkoušky, tj. získání alespoň požadovaného minimálního počtu bodů. Zápis 
uchazeče do studia je však rovněž podmíněn splněním dalších zákonných podmínek 
(dosažené vzdělání). 

Počet uchazečů přijatých ke studiu se odvíjí jednak od počtu uchazečů, kteří splnili 
podmínky pro přijetí ke studiu, jednak od limitu počtu financovaných studentů, 
který univerzitě stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Fakulta 
pak přijímá počet studentů o něco vyšší, než je stanovený limit, vzhledem k tomu, 
že mnozí uchazeči se hlásí na více škol a ne všichni tedy nakonec ke studiu 
nastoupí. Dodatečné přijímání uchazečů tzv. „na odvolání“ z důvodu nenaplněné 
kapacity oboru se proto nerealizuje. 
Přijetí bez přijímací zkoušky schvaluje děkan TF JU na základě žádosti uchazeče po 
posouzení předchozích studijních výsledků uchazeče na TF JU. 

 
Informace o pohovorech 

• Nejlepší možný výsledek: 40 bodů 
• Nejlepší skutečně dosažený výsledek mezi uchazeči o KS: 40 bodů 
• Průměrný výsledek mezi uchazeči o PS: 0 bodů 
• Průměrný výsledek mezi uchazeči o KS: 40 bodů 
 
Výsledné pořadí uchazečů bylo stanoveno podle získaného počtu bodů, a to zvlášť 
pro prezenční a kombinovanou formu studia. 


