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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NOVĚ AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH 
PROGRAMŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ PRO AK. ROK 2019/2020 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přihlášky uchazečů, které byly podány v původně vyhlášeném přijímacím 
řízení s termínem do 30. 4. 2019, zůstávají v platnosti. Pokud se uchazeč nerozhodne pro jinou studijní 
kombinaci (např. kombinaci s nově akreditovaným přírodopisem), novou přihlášku nepodává!  
 

SEZNAM STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Bakalářské studijní programy 
Forma 
studia* 

Počet 
přijímaných** Poznámky 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P/K 

360 

Uchazeč si volí kombinaci 
dvou programů, z nichž jeden 
program je hlavní (maior), 
druhý přidružený (minor). 
Další podmínky včetně 
možných kombinací 
programů  – viz dále. 

 

Český jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání 

P 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání P/K 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání P/K 

Informatika se zaměřením na vzdělávání P/K 

Matematika se zaměřením na vzdělávání P/K 

Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

P/K 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání P/K 

Španělský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

P 

Tělesná výchova se zaměřením na 
vzdělávání 

P 

Základy společenských věd se zaměřením 
na vzdělávání 

P/K 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání P/K 

*  Forma studia: P = prezenční, K = kombinovaná 
**  Údaj o počtu přijímaných studentů je orientační. 
 

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Termín podání přihlášek do 31. 8. 2019 

Přijímací zkoušky 5. – 6. 9. 2019  Náhradní termín  není 

Vydání rozhodnutí o přijetí 
ke studiu 

13. 9. 2019 Vydání rozhodnutí 
o přezkoumání rozhodnutí 

27. 9. 2019 

Ukončení přijímacího řízení 27. 9. 2019   
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POPLATKY 

Elektronická přihláška https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec 

Písemná přihláška na adresu Děkanát FP TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 

Administrativní poplatek 600,- Kč 

Údaje pro zaplacení 
administrativního poplatku 

ČSOB, č. ú. 305806603, variabilní symbol 649133. 
Platby přijímáme výhradně bankovním převodem, popř. kartou. 
Přihláška bude zaevidována až po připsání administrativního 
poplatku na účet fakulty. 

Ukázky testů z přijímacích 
řízení předchozích let 

https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/ 

  

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec
https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ 
Pro přijímací řízení do všech studijních programů platí společné podmínky uvedené dále. Pro studijní 
programy Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Český jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání platí další zpřesňující podmínky. 

Obecné podmínky platné pro všechny studijní programy 

Zpracování osobních údajů Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je povinné v souladu 
s § 88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. 
V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke 
zpracování. 

Základní podmínka pro 
přijetí 

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně 
ukončeném středoškolském vzdělání. Uchazeči o studium – cizinci, 
jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na 
území ČR (nostrifikaci středoškolského vzdělání). 

Bodové hodnocení, 
podmínky pro automatické 
přijetí ke studiu (všechny 
programy) 

Prezenční studium: maximální bodové ohodnocení 200 b. pro 
kombinaci dvou programů; v každém z programů kombinace je 
možné získat max. 100 bodů. Boduje se průměrný SŠ prospěch – 
výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků střední školy (do 1,50 
včetně 100 b., do 1,60 včetně 95 b., do 1,70 včetně 90 b. atd.).  

Kombinované studium: maximální bodové ohodnocení 260 b. pro 
kombinaci dvou programů; v každém z programů kombinace je 
možné získat max. 130 bodů; 100 b. za středoškolský prospěch (viz 
prezenční studium), 30 bodů navíc za hodnověrně doloženou 
pedagogickou praxi v každém z programů. 

Za průměrný SŠ prospěch do 1,50 včetně nebo za dosažení percentilu 
alespoň 55 v testu OSP NSZ společnosti SCIO ve školním roce 
2018/2019 (posledním akceptovaným termínem je 1. 5. 2019) 
získává uchazeč 200 bodů a po předložení dokladu o úspěšně 
ukončeném středoškolském vzdělání je do prezenčního studia přijat 
automaticky, v kombinovaném studiu získává 200 bodů a dalších 
maximálně 60 bodů může získat za praxi v oboru.  

Přijímací zkouška se koná pouze pro program Anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání, viz dále. 

Podmínky pro přijetí na 
dvojkombinaci programů  

Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu a kombinace 
programů. 

Způsob sestavení pořadí  
uchazečů pro přijetí 

Podle získaných bodů v dané kombinaci. 

 

Upřesňující podmínky platné pro vybrané studijní programy 

Anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání 

Obsah a forma přijímací zkoušky: 
písemný test z AJ gymnaziální úrovně, maximální počet bodů 100 b. 
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: 
Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří doloží získání 
jazykového certifikátu úrovně B2, C1, C2 podle společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky, popř. ti, kteří mají 
středoškolský prospěch do 1,50 či NSZ SCIO s percentilem aspoň 55. 

Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 

Uchazeč je povinen předložit doklad o složení maturitní zkoušky 
z českého jazyka na české střední škole. 

Tělesná výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

Uchazeč je povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní 
způsobilosti ke studiu, formulář najde ZDE. 

https://www.fp.tul.cz/soubory/fakulta/prijimaci_rizeni/Potvrzeni_lekare_TVS_FP_TUL.pdf
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POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ STUDIJNÍ KOMBINACE U PROGRAMŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ  

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) 
program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; 
vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované 
formě studia. 
 

 
PREZENČNÍ STUDIUM - kombinace studijních programů se zaměřením na vzdělávání 

MAIOR – studijní program HLAVNÍ MINOR – studijní program pro vytvoření kombinace s hlavním 
programem 

anglický jazyk český jazyk a literatura, dějepis, informatika, matematika, německý 
jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova, základy společenských věd, 
zeměpis 

český jazyk a literatura anglický jazyk, dějepis, německý jazyk, španělský jazyk, tělesná výchova, 
základy společenských věd 

dějepis anglický jazyk, český jazyk a literatura, německý jazyk,  
základy společenských věd, zeměpis 

fyzika matematika, přírodopis 

informatika anglický jazyk, matematika, tělesná výchova 

matematika anglický jazyk, fyzika, informatika, přírodopis, tělesná výchova, zeměpis 

německý jazyk anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, španělský jazyk 

přírodopis fyzika, matematika, tělesná výchova, zeměpis 

španělský jazyk anglický jazyk, český jazyk a literatura, německý jazyk,  
základy společenských věd 

tělesná výchova anglický jazyk, český jazyk a literatura, informatika, matematika, 
přírodopis, zeměpis 

základy společenských věd anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, španělský jazyk, zeměpis 

zeměpis anglický jazyk, dějepis, matematika, přírodopis, tělesná výchova, 
základy společenských věd 

 
KOMBINOVANÉ STUDIUM - kombinace studijních programů se zaměřením na vzdělávání 

MAIOR – studijní program HLAVNÍ MINOR – studijní program pro vytvoření kombinace s hlavním 
programem 

anglický jazyk dějepis, informatika, matematika, německý jazyk,  
základy společenských věd, zeměpis 

dějepis anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, zeměpis 

fyzika matematika, přírodopis 

informatika anglický jazyk, matematika 

matematika anglický jazyk, fyzika, informatika, přírodopis, zeměpis 

německý jazyk anglický jazyk, dějepis, základy společenských věd 

přírodopis fyzika, matematika, zeměpis 

základy společenských věd anglický jazyk, dějepis, německý jazyk, zeměpis 

zeměpis anglický jazyk, dějepis, matematika, přírodopis,  
základy společenských věd 

 

 

MAIOR 

hlavní program 
student píše v tomto programu 
závěrečnou (bakalářskou) práci 

MINOR 

přidružený program 
druhý program pro vytvoření studijní 

kombinace 
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KOMENTÁŘ K TABULKÁM  

1) Uchazeč zároveň s výběrem kombinace programů se zaměřením na vzdělávání musí při podávání 
přihlášky uvést, který z programů ve dvojici bude pro něj tzv. maior (hlavní) a který tzv. minor 
(přidružený). Základní rozdíl mezi programy maior a minor je ten, že v programu maior bude 
student v závěru studia psát závěrečnou (bakalářskou) práci, jinak se studijní plány maior/minor 
neliší. Uchazeč si volbu musí řádně rozmyslet již při podávání přihlášky, pozdější změny během 
studia nebudou možné.  

2) Pro programy fyzika, informatika, matematika, přírodopis jsou možné i nevypsané vzájemné 
kombinace; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není 
garantován. 

3) Rozvrh podle standardního studijního plánu je plně garantován pro ty z vypsaných kombinací, na 
které se zapíše minimálně 8 uchazečů – týká se jak prezenčního, tak kombinovaného studia. 
Vzhledem ke kreditnímu způsobu studia, kdy má student při sestavování svého osobního 
studijního plánu, a tím i rozvrhu velkou volnost, to neznamená významné omezení.  

 
KOMENTÁŘ K VYPSANÉMU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

 Důvodem vypsání nového přijímacího řízení je udělení akreditace studijním programům 
v průběhu akademického roku 2018/19. Nově vypsané přijímací řízení se netýká uchazečů, kteří 
se přihlásili do původního přijímacího řízení s termínem pro podávání přihlášek do 30. 4. 2019 
a na svém výběru kombinace či formy studia nemají v úmyslu nic měnit, v této chvíli je nové 
přijímací řízení otevřeno zejména uchazečům, kteří se do původně vyhlášeného přijímacího řízení 
nepřihlásili. U původně přihlášených uchazečů bude převod do nově akreditovaných programů 
prováděn až během zápisu ke studiu, doporučujeme, aby si již s předstihem rozmysleli, který 
z programů kombinace budou volit za maior a který za minor. Pro uchazeče přihlášené do 
přijímacího řízení s datem pro přijímání přihlášek 30. 4. 2019 platí i původně vyhlášený 
harmonogram včetně termínu pro přijímací zkoušku z anglického jazyka 3. – 7. 6. 2019, popř. 
náhradního termínu. 

 Ve vyhlášeném přijímacím řízení podle nově udělených akreditací proběhly ve srovnání 
s předchozím pro uchazeče nevýznamné změny, jako např. změna terminologie obor → program, 
u některých oborů/programů došlo zároveň ke změně názvu (Geografie se zaměřením na 
vzdělávání → Zeměpis se zaměřením na vzdělávání; Historie se zaměřením na vzdělávání → 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání; Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání → Základy 
společenských věd se zaměřením na vzdělávání), obsah studia i profil absolventa zůstávají 
zachovány.  

 Významnou změnou ve srovnání s původně vypsaným přijímacím řízením je zařazení nově 
akreditovaného programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání do vypisovaných kombinací. 
Fakulta vyjde vstříc uchazečům, kteří se do 30. 4. 2019 přihlásili na některou z kombinací oborů 
se zaměřením na vzdělávání a nyní budou mít zájem o některou z vypsaných kombinací 
s přírodopisem, a svou původní volbu kombinace tedy změní; v tomto případě budou již zaplacený 
poplatek a doručené materiály a potvrzení převedeny do aktuálního přijímacího řízení, se stejnou 
vstřícností mohou počítat již přihlášení uchazeči, pokud se rozhodnou pro změnu formy studia 
u zeměpisu, kde kombinovaná forma v původním přijímacím řízení nebyla nabízena. 

 
 

Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FP TUL dne 10. 12. 2018 
s aktualizací ze dne 15. 4. 2019. 
 
 
V Liberci 31. 5. 2019            Připravila Alena Kopáčková 


