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JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

________________________________________________________________________________ 

 

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2022, 

JÍMŽ SE VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

SE ZAHÁJENÍM VÝUKY V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023  

PRO UCHAZEČE Z UKRAJINY DLE ZÁKONA č. 67/2022 Sb. 
 

Část I. 

Obecná ustanovení 

Čl. 1  

Působnost opatření a související pravidla 

(1) Přijímání ke studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen „JU“) se řídí zejména 

ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých 

školách“) a článkem 24, 25 a 26 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen Statut 

JU) a v tomto případě Zákonem č. 67/2022 Sb.  

(2) Obecná pravidla pro přijímání ke studiu na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích (dále jen „PF JU“) stanovuje opatření děkana č. 10/2020 o přijímání ke studiu na 

Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „opatření o přijímání ke 

studiu“). Stanovuje zejména 

a) podrobnosti o tom, jak prokázat dosažení požadovaného stupně předchozího vzdělání, které 

je zákonnou podmínkou pro přijetí ke studiu v jakémkoli studijním programu, 

b) podrobnosti o tom, jak prokázat jazykové předpoklady podle čl. 3 odst. 3, 

c) podrobnosti o tom, jak prokázat zdravotní způsobilost, je-li stanovena v čl. 5 jako podmínka 

pro přijetí ke studiu ve studijním programu, 

d) podrobnosti o uplatňování kapacitních podmínek pro přijetí,  

e) podrobnosti o podání přihlášky a poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, 

f) podrobnosti o ověřování předpokladů přijímací zkouškou i mimo přijímací zkoušku (distančně), 

a 

g) další podrobnosti o přijímacím řízení včetně rozhodnutí o (ne)přijetí ke studiu, zápisu do studia 

a odvolacím řízení.  

(3) Konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 

2022/2023 stanovuje toto opatření, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na PF JU (dále jen 

„vyhláška“). 

(4) Výkladem vyhlášky je pověřen proděkan pro studium. Rozhoduje a jedná ve věcech opatřením 

neupravených, pakliže je rozhodnutí o nich a jednání pro naplnění jeho ustanovení nezbytné. 

 

 

https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php
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Část II. 

Přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023 

Čl. 2  

Klíčové termíny a údaje 

(1) Přihlášky lze podávat v termínu od 15. 6. 2022 do 15. 8. 2022. Odkaz pro podání přihlášky je 

následující http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Přihláška je splatná do 15. 8. 2022, 

podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.  

(2) Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 1. 9. 2022 – 6. 9. 2022. Podrobnosti k přijímací 

zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro 

přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu. 

(3) Termín pro nahlížení do spisu uchazeče se stanovuje na 15. 9. 2022. 

(4) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se stanovuje ve výši 500 Kč pro každou podanou 

přihlášku. Platební údaje pro jeho úhradu jsou následující: 

a) název banky je ČSOB, 

b) číslo účtu je 104725778/0300, 

c) konstantní symbol je 379, 

d) variabilní symbol je 6020103, a 

e) jako specifický symbol se použije číslo generované elektronickou přihláškou. 

Podrobnosti k platbě poplatku stanovuje článek 14 opatření o přijímání ke studiu.  

(5)   Uchazeč, který má statut cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana, 

může požádat rektora o prominutí poplatku 500 Kč za úkony spojené s přijímacím řízením. 

 

 

Čl. 3  

Podmínky pro přijetí ke studiu 

(1) Každý uchazeč musí splnit tzv. obecnou podmínku pro přijetí, tedy prokázat dosažení 

požadovaného stupně předchozího vzdělání podle typu studijního programu; jak je následně 

specifikováno: 

a) podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu a magisterském studijním 

programu, který nenavazuje na bakalářský (magisterské studium nečleněné) je dosažení 

středního vzdělání s maturitní zkouškou, 

b) podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na 

bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu 

vysokoškolského studijního programu, 

c) podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia 

v magisterském studijním programu. 

d) Uchazeč, který nemůže doložit předchozí vzdělání diplomem nebo vysvědčením, může tyto 

skutečnosti doložit formou čestného prohlášení, viz příloha 1.  

e) Uchazeč, který dokládá čestné prohlášení, musí zároveň doložit, že má statut cizince, 
kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (viz § 1 odst. 1 zákona č. 
67/2022 Sb.). 

(2) Uchazeč je povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi 

přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího 

stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu nejpozději do 1. 9. 2022, toto datum 

je rozhodné pro vydání rozhodnutí děkana dle článku 17 opatření o přijímání ke studiu. Po tomto 

datu bude moci být uchazeč přijat ke studiu až po doložení dokumentu na studijní oddělení PF JU, 

http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_13
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_15
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_16
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_14
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cast_II
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_17
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nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2022/2023; o závažnosti důvodu a o přijetí 

v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty. 

(3) V souladu s § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách stanovuje PF JU jako podmínku pro všechny 

studijní programy znalost českého nebo slovenského jazyka. Podrobnosti k prokázání jazykových 

předpokladů stanovuje článek 10 opatření o přijímání ke studiu. Dokument prokazující jazykové 

předpoklady je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru 

garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) nejpozději do 1. 9. 2022; to neplatí, 

prokazuje-li jazykové kompetence dokumentem doručovaným PF JU ve lhůtě podle odstavce 2. Na 

skutečnosti doložené později nebude brán zřetel. 

(4) Dle čl. 26 odst. 4 Statutu JU a dle článku 3, odst. 3 tohoto opatření „Cizinci mohou být přijati ke 

studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, jen pokud prokáží dostatečnou 

znalost českého jazyka…“  Dle Zákona č. 67/2022 Sb. a dle čl. 14 a 18 Studijního a zkušebního řádu 

JU  se stanovuje prokázání jazykových předpokladů dle článku 10 opatření o přijímání ke studiu 

formou postupové zkoušky začleněné do daného studijního plánu na konci prvního roku studia 

(2. semestr studia). 

(5) Každý uchazeč musí dále splnit tzv. zvláštní podmínky pro přijetí vztahující se k příslušnému 

studijnímu programu. Podrobnosti k okruhu zvláštních podmínek a způsobům jejich ověřování, 

jako i k postupu v případě, že se ke studiu zapíše méně uchazečů, než jaký je minimální počet 

přijímaných uchazečů, stanovuje část III. opatření o přijímání ke studiu.  

(6) Dokumenty, kterými uchazeč prokazuje splnění podmínek pro přijetí podle článku 5 vyhlášky, je 

uchazeč povinen doručit podle pokynů a v termínu stanoveném pro příslušný studijní program 

v článku 5, na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel.  

(7) Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který prokáže dosažení požadovaného stupně předchozího 

vzdělání (odstavec 1) a znalost jazyka podle odstavce 3 a zároveň splní všechny zvláštní podmínky 

pro přijetí stanovené pro jednotlivé studijní programy v článku 5. 

 

Čl. 4  

Studijní program, do kterého se vyhlašuje přijímání ke studiu, se stanovením nejvyššího počtu 

přijímaných uchazečů  

 

Bakalářské studijní programy 

Jedná se o studijní programy, pro něž je podmínkou pro přijetí ke studiu dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

Bakalářské studium  

zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ 
 

Níže uvedený studijní program zahrnuje jen jednu specializaci naplňující celý studijní plán. 
 

Název stud. programu Kód studijního 
programu 

Název specializace, 
zkratka specializace, 
forma a délka studia 

Nejvyšší počet 
přijímaných 

do studijního 
programu 

Psychologie B0313A230010 Psychologie, PSY 
(PS – 3 roky) 

5 

Hra na nástroj se zaměřením 
na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ 

B0114A300123 Hra na nástroj se zaměřením 
na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, 
HVk, (PS – 3 roky) 

5 

https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_10
https://www.jcu.cz/images/UNIVERZITA/Dokumenty/vnitrni-predpisy-JU/studijni-a-zkusebni-rad-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-pdf.pdf
https://www.jcu.cz/images/UNIVERZITA/Dokumenty/vnitrni-predpisy-JU/studijni-a-zkusebni-rad-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich-pdf.pdf
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_10
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cast_III
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Výtvarná tvorba se 
zaměřením na vzdělávání na 
ZUŠ 

B0114A300114 Výtvarná tvorba se zaměřením 
na vzdělávání na ZUŠ, VTs  
(PS – 3 roky) 

5 

Asistent se zaměřením na 
vzdělávání a informatiku 

B0114A300135 Asistent se zaměřením na 
vzdělávání a informatiku, ITA 
(PS – 3 roky) 

5 

 

Čl. 5  

Popisy studijních programů, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních 

podmínek pro přijetí 

Bakalářské studijní programy 

Bakalářské studium  

zaměřené na neučitelskou pedagogiku nebo se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ 

 

Psychologie 

PSY, prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky 

 
Kontakt na katedru 
Katedra psychologie PF JU 
Dukelská 245/9, 371 15 České Budějovice 
 

 
Garant přijímacího řízení 
Mgr. Jan Hynek, hynekj00@pf.jcu.cz, tel.: +420 387 773 202  
 

 
Charakteristika studijního programu 
Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující 
magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat 
v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve 
veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) 
a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie. 
 
Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou 
asistenci ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech 
v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická 
erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní program 
respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část 
odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat 
o evropskou certifikaci. 
 

 

Profil absolventa 
Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích je to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání 
a odpovídající činnost v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí 
z klíčových oblastí psychologie budou absolventi získávat také praktické kompetence 
diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. 
Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie nebo učitelství 
psychologie v navazujících magisterských studijních programech. 

  

mailto:hynekj00@pf.jcu.cz


5 

 

 

Podmínky k přijetí: 

 Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.  

 Úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 

 Aktivní znalost anglického jazyka (povinný jazyk pro přijímací pohovor). 

 
Další podmínky pro přijetí 

Přijímací zkouška – Pohovor před odbornou komisí  

Přijímací zkouška je složena z jedné části – pohovoru před odbornou komisí – a je spojena 
s osobní přítomností studenta na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.  

Uchazeč může v pohovoru získat 0–100 bodů, minimální limit pro přijetí uchazeče do studia je 60 
bodů. Pohovor je realizován výhradně v anglickém jazyce. Výsledek komisionálního zhodnocení 
pohovoru určuje bodové ohodnocení uchazečů a jejich pořadí. 

Průběh pohovoru má následující strukturu: Uchazeč se komisi představí, uvede a popíše svou 
motivaci ke studiu psychologie, případně poskytne komentář k materiálům dokládajícím jeho 
zájem o obor. Následuje diskusní část, ve které uchazeč odpovídá na dotazy členů odborné 
komise. Odborná komise přijímacího řízení posuzuje především:  

 motivaci a zkušenosti uchazeče,  

 osobnostní předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci 
v pomáhajících profesích (viz předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium 
psychologie a studenta psychologie PF JU),  

 schopnost práce uchazeče se základními společenskovědními koncepty,  

 interpretační, jazykové a analytické schopnosti,  

 orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice,  

 relevanci a kvalitu prostudované literatury, 

 další podstatné okolnosti, kterými uchazeč prokazuje svůj zájem o obor a připravenost ke 
studiu psychologie. 

Student může v rámci pohovoru komisi předložit následující písemné podklady: 

 strukturovaný životopis v českém nebo anglickém jazyce, 

 seznam prostudované psychologické literatury, 

 studijní nebo profesní portfolio, 

 doklady o jeho praxi v pomáhajících profesích (v oblasti psychologické nebo pedagogické 
práce s dospělými či dětmi, ve zdravotnictví, ve veřejných službách, dobrovolnictví apod.), 

 certifikáty, diplomy, ocenění a další relevantní dokumenty. 

 
Další důležitá sdělení uchazečům 
Uchazeči o studium jsou srozuměni s obsahem textu, který vymezuje očekávaný profil 
uchazeče/studenta tohoto studijního programu, a svou účastí v přijímacím řízení deklarují svůj 
souhlas s tímto textem: 
 
Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva 
a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku 
České republiky. Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu 
pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického 
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení. 
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Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení 
sebereflexe a dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými 
přijde do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto 
výzvám úspěšně čelit. Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje 
a resilience je on sám a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet. 
 
Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou 
rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky 
jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad 
praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení 
těchto postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená 
mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky 
a pohledy. 
 
Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat 
a adekvátně na ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se, a pokud je to 
možné, zajistí nápravu. Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování 
daných slibů. Respektuje lidské soukromí, vyhýbá se konfliktu zájmů, a pokud takový nastane, 
aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke 
svému prospěchu či s nimi manipulovat. 

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu. 

 

 
Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku 
Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada. 
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál. 
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna. 
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál. 
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál. 
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál. 
Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer Press. 
Kučera, D. (2015). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada. 
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. 
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie 
Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál. 
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada. 
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. 
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál. 
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada. 
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal. 
Stuchlíková, I. (2010). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum. 
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 
Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada. 
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Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ 
VTs, prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky 

 
Kontakt na katedru 
Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, 371 15 České Budějovice, 
tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz 
 

 
Garant přijímacího řízení:  
Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D., e-mail: duchkova@pf.jcu.cz  
 

 
Charakteristika studijního programu 
Bakalářský studijní program Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ je 
jednospecializační studium, které je orientováno na problematiku výtvarné edukace v primární 

Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání pro SŠ a ZUŠ  

HVk,  prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky 

 
Kontakt na katedru 
Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, tel.: 387 773 145 
 

 
Garant přijímacího řízení 
Mgr. Martin Voříšek, Ph.D., mvorisek@pf.jcu.cz 
  

 
Charakteristika studijního programu 
Kromě pedagogicko-psychologického základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze 
společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín studia hudební výchovy. 
V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace, včetně prohloubeného vzdělání v jeho 
dějinách a literatuře. 
 

 
Profil absolventa 
Výuka tohoto bakalářského studijního programu je zaměřena na všestrannou přípravu 
pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na ZUŠ (státních 
i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných 
kulturních institucích. 
 

 
Další podmínky pro přijetí 
Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška je talentová v hlavním oboru hra na klavír. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové 
předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická 
i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Nástrojovým kritériem pro přijetí je minimálně 
dosažená úroveň maturanta na konzervatoři. Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, 
k jejímu úspěšnému vykonání je nutných alespoň 75 bodů. 
 
Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu 
 

 
Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku 
Podrobné hudební a nástrojové požadavky jsou na webových stránkách katedry HV.  
 

mailto:slipkova@pf.jcu.cz
mailto:duchkova@pf.jcu.cz
mailto:mvorisek@pf.jcu.cz
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_15
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a volnočasové vzdělávací sféře. Posluchačům nabízí komplexní a intenzivní rozvoj výtvarné 
senzibility, výtvarného myšlení, technických a vyjadřovacích dovedností skrze širokou paletu 
plošných, prostorových a intermediálních činností. Kromě praktických disciplín poskytuje také 
rozšířenou teoretickou základnu v oblastech estetiky, výtvarné edukace, dějin výtvarného umění, 
dějin architektury a technologie výtvarných médií. 

 
Profil absolventa 
Absolvent vykazuje praktické dovednosti v rozmanitých disciplínách výtvarného vyjadřování 
(kresba, malba, volná i užitá grafika, keramika, prostorová a intermediální tvorba) a disponuje 
rozšířenými teoretickými základy v uměnovědných a estetických oborech, stejně jako v oblasti 
teorie výtvarné edukace. 
Absolventi bakalářského jednooborového studia jsou připraveni pro profesní uplatnění v zájmové 
sféře výtvarné edukace, kultury a tvorby. 
 
Obecné předpoklady a požadavky na uchazeče 
Uchazeč nebo uchazečka o studium bakalářského programu Výtvarná tvorba se zaměřením na 
vzdělávání na ZUŠ musí v rámci přijímací zkoušky, složené z pohovoru, praktické a písemné 
zkoušky, prokázat dobrou orientaci v oblasti výtvarné kultury, rozvinutou výtvarnou senzibilitu a 
kreativitu. Přijímací zkouška je hodnocena bodově, přičemž u každé z jejích pěti částí je sledováno 
dosažení minimální vstupní kvalitativní úrovně uchazeče/uchazečky s ohledem na předpokládaný 
rozvoj jeho/jejích odborných a tvůrčích kompetencí v rozmanitých oblastech výtvarného 
vyjadřování. 
 

 
Další podmínky pro přijetí 
Součástí přijímacího řízení je zkouška z výtvarných disciplín – kresby (hodnocená max. 20 body), 

malby (hodnocená max. 10 body), prostorové tvorby (hodnocená max. 10 body), písemná 

zkouška z dějin výtvarné kultury (hodnocená max. 20 body) a absolvování kolokviálního 

pohovoru (hodnoceného max. 40 body). Všechny uvedené části přijímacího řízení musí uchazeč 

absolvovat v jednom dni. U praktických částí zkoušky, které trvají každá 45 minut, se zjišťuje 

stupeň výtvarné senzibility a úroveň výtvarně-technických dovedností. Písemná zkouška ověřuje 

dobrou orientaci v dějinách výtvarné kultury a trvá 20 minut. Kolokviální pohovor nad domácími 

pracemi je realizován v délce přibližně 10 minut a prověřuje celkovou výtvarnou gramotnost 

a kreativní potenciál uchazeče/uchazečky, úroveň jeho/jejích komunikačních dovedností a míru 

motivace ke studiu ve zvoleném programu.  

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel, balicí papír), 
malbu (štětce, temperové barvy, nádobka na vodu, čtvrtka formátu A2) a prostorovou tvorbu 
(sochařské špachtle). 
 
Na kolokviální pohovor si uchazeč přinese dokumentaci souboru přibližně 5 domácích prací 
vytištěných na formátu A4, který by měl obsahovat díla studijního charakteru (zátiší, krajina, 
portrét, figura, studie přírodnin apod.) v originále minimální velikosti A3. Dokumentace prací bude 
uložena v náležitě označených deskách. Domácí práce by neměly být starší než dva roky. 
 
Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu 

 
 

 
Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů 

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech pěti částí přijímací zkoušky do bakalářského 
studia oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ je 100 bodů. 
 
Minimálně musí uchazeč/uchazečka získat pro splnění podmínek přijímacího řízení z celkového 
možného počtu alespoň 60 bodů. 
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

 

 

 

 

 

  

KRESBA 

Pochopení zadaného úkolu max. 4 body 

Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 4 body 

Pochopení a zpracování analytické lineární perspektivy max. 4 body 

Využití formátu a proporční vztahy max. 4 body 

Kreslířské dovednosti a tvůrčí přístup max. 4 body 

Celkem max. 20 bodů 

  

MALBA 

Pochopení zadaného tématu/námětu max. 2 body 

Úroveň výtvarně-vyjadřovacích prostředků  max. 2 body 

Kvalita práce s barevnou masou max. 2 body 

Kreativní přístup a originalita max. 2 body 

Dokončenost max. 2 body 

Celkem max. 10 bodů 

PROSTOROVÁ TVORBA 

Anatomická stavba max. 2 body 

Proporční vztahy max. 2 body 

Budování forem a objemů max. 2 body 

Stavba prostorových sochařských plánů max. 2 body 

Dodržené měřítko max. 2 body 

Celkem max. 10 bodů 

KOLOKVIÁLNÍ POHOVOR 

Motivace ke studiu zvoleného oboru max. 5 bodů 

Splnění požadavků na domácí práce (kvantita, formát, námětová 
struktura) 

max. 10 bodů 

Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 15 bodů 

Komunikační dovednosti a způsob vyjadřování max. 10 bodů 

Celkem max. 40 bodů 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 

Test z dějin výtvarné kultury max. 20 bodů 

Celkem max. 20 bodů 
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Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku 
ITA, prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky 

Kontakt na katedru  
Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, 
web: https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kin/ 
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz 
 

Garant přijímacího řízení   

Mgr. Patrik Klofáč, pklofac@pf.jcu.cz 

Charakteristika studijního programu 
Studium informačních technologií v kontextu se vzděláváním. Student získá kompetence 
v programování, tvorbě webu, databázích, správě operačních systémů, počítačových sítích, 
technických principech digitálních technologií a základech teoretické informatiky. Součástí studia 
je matematický, pedagogický a psychologický základ. Studium je součástí dvoustupňového 
učitelského studia informatiky – absolvent studia může pokračovat ve studiu učitelství 
informatiky. 

Absolvent získá titul Bc. 

Profil absolventa 
Absolvent studia bude odborníkem v oblasti informačních technologií, připravený v teoretické 
i praktické rovině v oblasti technické i v kontextu se vzděláváním; s matematickým, jazykovým, 
psychologickým a pedagogickým základem včetně jeho didaktické složky.  
Bude schopen zastávat pozice odborníka v oblasti tvorby a vývoje elektronického vzdělávacího 
obsahu a programování výukových aplikací, v oblasti distančního vzdělávání včetně mentoringu 
učitelů v oblasti používání technologií při výuce, jako lektor vzdělávání dospělých a distančních 
kurzů, jako správce informačních a e-learningových systémů nebo webový designér. Je 
kvalifikován pro roli IT specialisty na školách. Jako odborník na školní předmět informatika může 

též pracovat jako asistent učitele při výuce informatiky.  
 

Další podmínky pro přijetí 
Přijímací zkouška 
 
Přijímací zkouška má formu písemného testu složeného z úloh středoškolské matematiky 
a informatických úloh středoškolské úrovně. Zadání testu bude v anglickém jazyce. O přijetí 
rozhoduje pořadí uchazečů sestavené podle výsledků tohoto testu. V přijímacím řízení získá 
uchazeč maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených 
bodů. V případě nedostavení se k přijímací zkoušce se uděluje 0 bodů. 

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu 

 

Část III. 

Závěrečná ustanovení 

 
Čl. 6  

Účinnost 

Toto opatření nabývá účinnosti 15. 6. 2022. 

 
V Českých Budějovicích 13. 6. 2022 
 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.  

                                                                 děkanka PF JU

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kin/
mailto:informatika@pf.jcu.cz
https://jucb-my.sharepoint.com/personal/malatova_jcu_cz/Documents/Studijni_agenda/Dokumenty/3-Přijímací%20řízení%20prodekan/2022_23%20Přijímací%20řízení/Ukrajina/pklofac@pf.jcu.cz
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2020/od20-10.php#cl_15


 

Příloha 1. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ / STATUTORY DECLARATION 

 

 

Já / I, ______________________________________________________________________________  

(jméno a příjmení / name and surname)  

narozen(a) / born on _____________________ (datum narození / date of birth) 

bytem / of __________________________________________________________________________  

(adresa trvalé bydliště / permanent residence address) 

občanství / citizenship: _______________________________________________________________ 

 

tímto čestně prohlašuji následující skutečnosti / do solemnly and sincerely declare that: 

 

Jsem absolventem středoškolského vzdělávacího programu uskutečňovaného na / I have successfully 

completed studies in a secondary school educational programme at 

_________________________________________________________________________________ 

(název střední školy / secondary school name) 

se sídlem / with its registered office at (adresa sídla školy / address of the secondary school’s registered 

office): ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Název středoškolského vzdělávacího programu / Secondary school educational programme name:  

_________________________________________________________________________________ 

Místo studia / Location of studies: ______________________________________________________ 

Datum zahájení studia / Date of enrolment: _______________________________________________ 

Datum ukončení studia / Graduation date: ________________________________________________ 

Název či typ vysvědčení nebo diplomu / Certificate or diploma title or type: 

_________________________________________________________________________________ 

Datum vydání vysvědčení nebo diplomu / Certificate or diploma issued on (date):  ________________ 

 

Zároveň tímto prohlašuji, že absolvování výše uvedeného středoškolského vzdělávacího programu 

v daném státě opravňuje k přístupu k vysokoškolskému studiu. / I hereby declare that the completion 

of the secondary school educational programme indicated above establishes the right to access higher 

education studies in the given state. 



 

 

Další důležité informace o obsahu nebo zaměření studia a závěrečných zkoušek / Other important 

information concerning the content or focus of the studies and final examinations: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto čestné prohlášení činím, neboť v současné době nejsem schopen / schopna předložit originální 

vyhotovení ani úředně ověřenou kopii svého vysvědčení / diplomu dokládající řádné absolvování 

uvedeného středoškolského vzdělávacího programu. 

 

I make this statutory declaration since I am unable to provide the original or the officially certified copy 

of my certificate / diploma as evidence of my due graduation from the aforesaid secondary school 

educational programme. 

 

 

V Českých Budějovicích dne / In České Budějovice on (date) _________________________________. 

 

_______________________________ 

Podpis / Signature 

 


