Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224382755, web: www.af.czu.cz
Č.j.: 10/2014

V Praze, dne 19.11.2014

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 19.11.2014

Přítomni: sen. Borůvka, Bouček, Česká, Drešlová, Frnka, Hakl, Hnilička, Koudela, Pisarčík,
Rajmon, Sus, Šantrůček, Velechovský, Vlásenko, Vlková, Zíka, Zita (sen. Hakl nebyl
přítomen hlasování, ve 14 hodin opustil zasedání z důvodu výuky)
Omluveni: sen. Hamouz, Kazda, Matula
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: doc. Hejnák
Program jednání:
1) Projednání dokumentu k přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016
2) Volba předsedů komisí AS FAPPZ, složení komisí
3) Různé

ad 1)
Doc. Hejnák seznámil senátory s dokumentem k přijímacímu řízení pro akademický rok
2015/2016 (Podmínky přijímacího řízení a stanovení maximálních počtů přijímaných studentů
a v akademickém roce 2015/2016 na FAPPZ ČZU v Praze, příloha 1), zaměřil se zejména na
změny oproti minulým rokům.
Písemně zaslal své dotazy sen. Kazda.
Otázka: Jestliže uchazeč podává přihlášku elektronicky a i o termínu konání zkoušky nebude
uchazeč informován individuálně, jak je zajištěna zpětná vazba pro uchazeče, že přihláška
došla a byla zpracována na fakultě. Jak může uchazeč prokázat, že přihlášku odeslal?
Odpověď: Vše řeší automaticky informační systém, student dostává individuální informace o
průběhu přijímacího řízení.
Otázka: Je zkouška na magisterský obor povinná nebo je ji možno všem uchazečům odpustit?
Na náš rostlinolékařský obor se zatím přijímací zkouška v minulosti nikdy nekonala. Je to
pro letošek změna nebo je to situace stejná jako v minulosti?
Odpověď: V jakékoliv fázi přijímacího řízení může děkan přijímací zkoušku odpustit.
Většinou zkoušku odpouští, na základě informace kolik studentů se na daný obor hlásí.
Pakliže je zájemců o studium méně než míst vypsaných pro daný obor, písemná zkouška
formou testu se odpouští.
Připomínky sen. Rajmona:
Na základě připomínek bude v dokumentu sjednocena terminologie týkající se „náhradního
doručení výsledků přijímacího řízení“ v bodech 1 a 6.
Dotaz: Do kdy je možné aktualizovat Požadavky k přijímacímu řízení (tematické okruhy
k přijímacím zkouškám) do navazujících magisterských studijních oborů jsou zveřejněny na
internetové adrese www.af.czu.cz?
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Odpověď: Kompletní informace týkající se přijímacího řízení a požadavků k přijímacímu
řízení musí být zveřejněny na webu nejpozději do 15. května. Bude snaha o zveřejnění
kompletních informací do konce roku 2014.
Otázka: ad 5.bod m) Pokud se cizinec (absolvent bakalářského studia na vysoké škole
v zahraničí, vyjma Slovenska) přihlásí na obor v realizovaný v češtině, u kterého bude
přijímací zkouška děkanem fakulty zrušena, bude schopnost uchazeče studovat v českém
jazyce ověřena formou pohovoru se členy přijímací komise. Výsledek pohovoru v češtině
bude hodnocen stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Při hodnocení „nevyhověl“ nemůže
být student přijat do oboru vyučovaného v češtině.
- definice cizince - občanství + cizojazyčné Bc.studium (i u nás nemusí na bakalářském studiu
„klapnout“ česky)
- jak u přijímacího řízení do Bc v případě prominutí přijímací zkoušky za umístění v soutěžích
- nemůže nastat situace, že někdo přijde z cizojazyčné školy bez znalosti češtiny nebo
slovenštiny?
Odpověď: Bude upraveno dle připomínek, tak aby bylo jasně definováno, jaký uchazeč musí
prokázat znalost českého jazyka.
Další připomínky: Upravit formulaci 7.j) Nelze se zapsat do jednoho akademického roku ke
studiu v rámci jednoho studijního programu vícekrát, a to ani v různé formě studia.
ad bod 8.b) Každý bakalářský obor bude otevřen, pokud se k jeho studiu zapíše 20 a více
posluchačů, každý navazující magisterský obor bude otevřen, pokud se k jeho studiu zapíše
10 a více posluchačů. S ohledem na zářijový dodatečný zápis velká nejistota pro studenty.
Nemělo by se specifikovat, že ta podmínka platí k datu řádného zápisu?
Připomínky sen. Rajmona budou zapracovány do dokumentu.
Sen. Šantrůček: Považuje vedení fakulty poplatek 500 Kč za přijímací řízení za adekvátní?
Odpověď: Ano, je to adekvátní.
Připomínky Sen. Šantrůčka: Doplnit k MŠMT zkratku ČR. Zaměnit slovo „přední“ za
„významné“ bod 4 l). Bod 7 d) …na zápisu v daném termínu. Připomínky budou
zapracovány.
Sen. Sus navrhl formální úpravy, budou zapracovány.
Sen. Borůvka: Nebylo by vhodné zvážit důvod „studijní pobyt v zahraničí“ jako omluvu
z osobní účasti na zápisu ke studiu.
Odpověď: Nepovažuji to za rozumné, student by si měl program zorganizovat tak, aby se
zápisu mohl osobně zúčastnit.
Hlasování o schválení dokumentu po zapracování připomínek:
pro 17 proti 0 zdržel se 0
ad 2)
Na návrh předsedy AS byli jako místopředsedové zvoleni:
Ing. František Hnilička, Ph.D. (pro 16, proti 0, zdrželi se 1)
Ing. Markéta Drešlová (pro 16, proti 0, zdrželi se 1)
Jako předsedové jednotlivých komisí byli zvoleni:
Volební komise: Ing. František Hnilička, Ph.D. (pro 15, proti 0, zdrželi se 2)
Legislativní komise: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (pro 16, proti 0, zdrželi se 1)
Personální komise: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. (pro 16, proti 0, zdrželi se 1)
Komise pro studentské záležitosti: Ing. Markéta Drešlová (pro 17, proti 0, zdrželi se 0)
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Jednatelkou AS byla zvolena doc. Vlková (pro 16, proti 0, zdrželi se 1)
Zástupcem do RVŠ byl zvolen doc. Rajmon (pro 16, proti 0, zdrželi se 1)
Složení komisí:
Legislativní komise (LKo):
Předseda: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
Karel Frnka
Ing. Jiří Bouček
Volební komise (VKo):
Předseda: Ing. František Hnilička, Ph.D.
Ing. Jan Česká, CSc.
Ing. Bc. Martin Koudela, Ph.D.
Jiří Velechovský
Karel Frnka
Ing. Markéta Drešlová
Komise pro studentské záležitosti (KoSZ):
Předsedkyně: Ing. Markéta Drešlová
Ing. Jiří Bouček
Karel Frnka
Martin Pisarčík
Jiří Velechovský
Šimon Vlásenko
Ing. Lukáš Zíka
Zástupci z řad akademických pracovníků budou navrženi předsedkyní po osobním projednání.
Personální komise (PKo):
Předseda: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.
doc. Ing. Josef Sus, CSc.
Ing. Lukáš Zíka
Předsedové komisí do příštího zasedání senátu vypracují dokumenty „Náplň práce komise“.
ad 3)
Termín dalšího zasedání senátu není znám, bude oznámen e-mailem.

Zapsala sen. Vlková
Ověřil: doc. Hejnák a senátoři FAPPZ
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Příloha 1:
Podmínky přijímacího řízení a stanovení maximálních počtů přijímaných studentů v akademickém roce 2015/2016 na
Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
V souladu s § 48 až 51 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s dalšími navazujícími studijními předpisy,
vyhlašuje děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) podmínky konání
přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů pro akademický rok 2015/2016.
1. Podání přihlášky ke studiu a komunikace s uchazečem
FAPPZ přijímá přihlášky ke studiu v období od 15. prosince 2014 do 31. března 2015.
Do všech druhů a forem studia je možné se přihlásit pouze přes internet vyplněním on-line elektronického formuláře na
adrese http://prijimacky.czu.cz.
Další informace o průběhu přijímacího řízení obdrží uchazeč výhradně elektronicky prostřednictvím internetové adresy
http://prubeh.prijimacky.czu.cz (např. přesný termín a místo konání přijímacího řízení, informaci o přijetí nebo nepřijetí ke
studiu, přesný termín a místo konání zápisu ke studiu, případně také výsledek odvolání se proti nepřijetí ke studiu). Originál
„Rozhodnutí o přijetí ke studiu“ obdrží uchazeč proti podpisu u zápisu ke studiu, originál „Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu“
obdrží uchazeč doporučenou poštou „do vlastních rukou“.
Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč je třeba uhradit podle pokynů, které uchazeč obdrží na e-mailovou adresu po
potvrzení přihlášky. V případě podání více přihlášek na různé obory je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek uhradit zvlášť,
není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, je
neplatná a bude po 31. 3. 2015 vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.
2. Zveřejnění informací o přijímacím řízení
Informace o přijímacím řízení a jednotlivých akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programech a
oborech jsou zveřejněny v brožuře „Informace o studiu 2015/2016 – FAPPZ ČZU v Praze“, v letáku Studium 2015/2016 –
FAPPZ ČZU v Praze“ a na průběžně aktualizovaných internetových adresách www.af.czu.cz (resp. www.fappz.czu.cz) ve
sloupci „Pro uchazeče o studium“ (všechny odkazy i odkazy v textu včetně příloh) a www.agrobiologie.cz.
3. Termíny přijímacího řízení
Přijímací řízení pro bakalářské studium se bude konat ve dnech 16. – 19. 6. 2015. Přijímací řízení pro navazující
magisterské studium se bude konat ve dnech 11., 12. a 15. 6. 2015. Konkrétní termín přijímacího řízení oznámí studijní
oddělení uchazeči nejpozději 15. května 2014 výhradně prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese
http://prubeh.prijimacky.czu.cz.
Nemůže-li se uchazeč o bakalářské nebo navazující magisterské studium z velmi vážných (např. zdravotních) důvodů dostavit k
přijímacímu řízení v řádném termínu, může požádat o náhradní termín (22. 6. 2015). Uznatelným důvodem v žádném případě
není účast na přijímacím řízení na jiné vysoké škole nebo fakultě, dále dovolená a studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí.
Zdůvodněnou a řádně doloženou žádost o náhradní termín je nutné podat nejpozději v den řádného termínu přijímacího řízení
na studijní oddělení děkanátu fakulty. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje děkan. Na později
podané žádosti o náhradní termín nebude brán zřetel.
4. Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia
a) Při přijímacím řízení se musí uchazeč prokázat platným oficiálním průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Dále
uchazeč předloží buď (1.) originál + prostou kopii nebo (2.) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Předsedou přijímací
komise ověřená kopie nebo předložená úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení bude součástí založené dokumentace
uchazeče.
b) Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč, který v termínu přijímacího řízení nemá splněnou maturitní zkoušku.
V takovém případě musí při přijímacím řízení předložit potvrzení střední školy o důvodu nesplnění a datu náhradního termínu
absolvování maturity.
c) Uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), předloží při přijímacím řízení
nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém úplném středoškolském vzdělání na území České
republiky. Uchazeč, který absolvoval střední školu na Slovensku, se řídí pokyny dle bodu 4a).
d) Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč, který absolvoval střední školu v zahraničí a v termínu přijímacího řízení nemá
nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém úplném středoškolském vzdělání na území České
republiky. V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení odboru školství, mládeže a tělovýchovy příslušného Krajského
úřadu (nebo Magistrátu hl. m. Prahy) o probíhajícím jednání o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí
s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na středních školách v ČR. Nostrifikační doložku pak předloží nejdéle do data
náhradního zápisu (září 2015).
e) Uchazeči o bakalářské studium na FAPPZ budou přijímáni do oborů, které jsou součástí níže uvedených studijních
programů:
Bakalářské studium teoreticky zaměřené
Název programu:
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Sustainable Use of Natural Resources*1)
Agriculture and Food*1)
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Forma studia:
prezenční a některé obory kombinovaná
prezenční a kombinovaná
prezenční
prezenční
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*1) Studium je kompletně realizováno v angličtině
Název programu:
Fytotechnika
Zahradnictví
Zootechnika
Ekologické zemědělství
Veřejná správa v zemědělství a krajině
Zahradní a krajinářská architektura

Bakalářské studium profesně zaměřené
Forma studia:
prezenční a kombinovaná
prezenční a některé obory kombinovaná
prezenční a některé obory kombinovaná
prezenční a kombinovaná
prezenční a kombinovaná
prezenční

f) Základní částí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z biologie a chemie (teoreticky
zaměřené bakalářské studium), případně pouze biologie (profesně zaměřené bakalářské studium) a u oboru Zahradní a
krajinářská architektura z testu z biologie a talentové zkoušky. Obsahem písemného testu je látka v rozsahu studia na
gymnáziu.
g) Kritéria hodnocení přijímací zkoušky u teoreticky zaměřených bakalářských oborů:

písemný test z biologie (max. 100 bodů),

písemný test z chemie (max. 100 bodů),
maximální celkový počet získaných bodů je 200, přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu získaných bodů.
h) Kritéria hodnocení přijímací zkoušky u profesně zaměřených bakalářských oborů:

písemný test z biologie (max. 100 bodů),
přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu získaných bodů.
i) Kritéria hodnocení přijímací zkoušky do oboru Zahradní a krajinářská architektura:

písemný test z biologie (max. 100 bodů),

talentová zkouška (max. 100 bodů).
Maximální počet získaných bodů za celou přijímací zkoušku (písemný test z biologie + talentová zkouška) je 200. Přijati budou
uchazeči v pořadí podle počtu získaných bodů. Nezbytnou podmínkou přijetí je ale získání minimálně 50 bodů v talentové
zkoušce.
Talentová zkouška se skládá z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice
v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.
Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
o
technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru
30 bodů,
o
kresba kompozice v plenéru
30 bodů,
o
kresba na zadané téma
30 bodů,
o
ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče
10 bodů.
Přijímací zkouška je rozdělena do 2 dnů. První den se uchazeč účastní písemného testu z biologie a ústního pohovoru
s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na
zadané téma).
j) K přípravě na přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou zájemcům o studium k dispozici publikace „Modelové otázky k
přijímacím zkouškám z biologie - FAPPZ ČZU v Praze“ a „Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie - FAPPZ ČZU
v Praze“.
k) Podmínky prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku maturity
Absolventům středních škol, kteří maturovali v roce 2011 a později (státní maturita) děkan fakulty promine přijímací zkoušku,
pokud výsledek maturity vyjádřený jako prostý aritmetický průměr ze všech povinných zkoušek absolvovaných ve společné
(státní) a profilové (školní) části bude stejný nebo lepší než je uvedeno v následující tabulce:
Název programu
Název oboru
Prostý aritmetický průměr ze
všech povinných zkoušek
absolvovaných ve společné
(státní) a profilové (školní) části
maturity
Bakalářské studium teoreticky zaměřené
Chovatelství
≤ 2,5
Pěstování rostlin
≤ 2,5
Produkční a okrasné zahradnictví
≤ 2,5
Zemědělství, zahradnictví a
Rostlinolékařství
≤ 2,5
rozvoj venkova
Rozvoj venkova
≤ 2,5
Kvalita produkce
≤ 2,5
Výživa a potraviny
≤ 1,5
Udržitelné využívání přírodních
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
≤ 2,5
zdrojů
Sustainable Use of Natural
Sustainable Use of Natural Resources
≤ 2,5
Resources
Agriculture and Food
Agriculture and Food
≤ 2,5
Bakalářské studium profesně zaměřené
Fytotechnika
Rostlinná produkce
≤ 2,5
Zahradnictví
Zahradnictví
≤ 2,5
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Zahradní a krajinářská
architektura*1)

Zootechnika

Trávníkářství
Zahradní a krajinářské úpravy

≤ 2,5
≤ 2,5

Zahradní a krajinářská architektura*1)

≤ 1,25

Živočišná produkce
Rybářství a akvaristika
Chov koní
Kynologie
Speciální chovy
Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty
Ekologické zemědělství

≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
≤ 2,0
≤ 2,0
≤ 1,25
≤ 2,5

Ekologické zemědělství
Veřejná správa v zemědělství a
Veřejná správa v zemědělství a krajině
≤ 2,5
krajině
*1) U oboru Zahradní a krajinářská architektura bude prominut pouze písemný test z biologie, talentovou zkoušku musí
absolvovat všichni uchazeči
Nezbytnou podmínkou prominutí přijímací zkoušky na základě celkového výsledku maturity je maturita z českého
jazyka a osobní účast uchazeče na přijímacím řízení, kdy uchazeč předloží originál + prostou kopii nebo úředně ověřenou
kopii maturitního vysvědčení. Nárok na prominutí přijímací zkoušky ověří předseda přijímací komise nebo pracovník studijního
oddělení FAPPZ. Na maturitní vysvědčení předložené v jiném termínu nebude z pohledu prominutí přijímací zkoušky brán zřetel
v žádné fázi přijímacího řízení.
l) Podmínky prominutí přijímací zkoušky na základě umístění v předmětových soutěžích MŠMT
Nárok na prominutí přijímací zkoušky mají uchazeči, kteří se umístí (nikoli pouze zúčastní) na předních místech v krajském
nebo celostátním kole níže uvedených předmětových soutěží vyhlášených MŠMT jako jediným vyhlašovatelem (typ A):
1. Chemická olympiáda – kategorie SŠ A, B, C a SŠ s odborným zaměřením E,
2. Biologická olympiáda – kategorie SŠ A, B.
U oboru Zahradní a krajinářská architektura bude prominut pouze písemný test z biologie, talentovou zkoušku musí absolvovat
všichni uchazeči.
Nezbytnou podmínkou uznání nároku na prominutí přijímací zkoušky je osobní účast uchazeče na přijímacím řízení, kdy
uchazeč předloží buď (1.) originál + prostou kopii nebo (2.) úředně ověřenou kopii dokladu (osvědčení) o umístění v krajském
nebo celostátním kole některé z výše uvedených soutěží. Nárok na prominutí přijímací zkoušky ověří předseda přijímací komise
nebo pracovník studijního oddělení FAPPZ. Na doklady (osvědčení) předložené v jiném termínu nebude z pohledu prominutí
přijímací zkoušky brán zřetel v žádné fázi přijímacího řízení.
Studenti přijatí na základě umístění v předmětových soutěžích MŠMT budou v prvním ročníku studia podpořeni
stipendiem vypláceným měsíčně, vždy se zpětnou platností, ze stipendijního fondu fakulty v následující výši:

první místo v celostátním kole soutěže: 5 000,- Kč;

druhé místo v celostátním kole soutěže: 4 000,- Kč;

třetí místo v celostátním kole soutěže: 3 000,- Kč;

další přední umístění v celostátním kole soutěže: 2 000,- Kč;

první místo v krajském kole soutěže: 2 500,- Kč;

druhé místo v krajském kole soutěže: 2 000,- Kč;

třetí místo v krajském kole soutěže: 1 500,- Kč;

další přední umístění v krajském kole soutěže: 1 000,- Kč.
Pokud se student umístí na předních místech ve výše uvedených předmětových soutěžích vícekrát, stipendia se nesčítají, ale
vyplácí se jedno stipendium za nejvyšší dosažené umístění.
V případě přerušení nebo ukončení studia nárok na stipendium zaniká.
m) Přijímací zkoušku (písemný test z biologie a chemie) na obor vyučovaný v angličtině absolvuje uchazeč v anglickém jazyce.
Pokud vznikne uchazeči nárok na prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku maturity nebo na základě umístění
v předmětových soutěžích MŠMT, bude ověřena jeho schopnost studovat v anglickém jazyce formou pohovoru s členy přijímací
komise. Výsledek pohovoru v angličtině bude hodnocen stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Při hodnocení „nevyhověl“
nemůže být student přijat do oboru vyučovaného v angličtině.
5. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia
a) Studium je koncipováno jako navazující na předcházející studium bakalářské. Základní podmínkou přijetí je úspěšně
absolvovaný bakalářský studijní obor stejného nebo podobného zaměření.
b) V den konání přijímacího řízení se musí uchazeč prokázat platným oficiálním průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas).
Dále uchazeč předloží buď (1.) originál + prostou kopii nebo (2.) úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu a přílohy
k diplomu (Diploma Supplement). Předsedou přijímací komise ověřené kopie nebo předložené úředně ověřené kopie dokladů o
absolvovaném bakalářském studiu budou součástí založené dokumentace uchazeče.
c) Uchazeč z jiné vysoké školy, který v době přijímacího řízení ještě není absolventem bakalářského studia, předloží výpis
absolvovaných předmětů a informaci o termínu konání státní závěrečné zkoušky, oba dokumenty potvrzené studijním
oddělením mateřské vysoké školy.
d) Uchazeč, který absolvoval bakalářské studium v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky), předloží při přijímacím řízení
nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky.
Uchazeč, který absolvoval bakalářské studium na Slovensku, se řídí pokyny dle bodu 5b).
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e) Přijímacího řízení se může účastnit i uchazeč z vysoké školy ze zahraničí, který v termínu přijímacího řízení nemá
nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosaženém bakalářském vzdělání na území České republiky.
V takovém případě musí uchazeč předložit potvrzení některé z vysokých škol akreditovaných MŠMT ČR o probíhajícím jednání
o uznání rovnocennosti dokladu o dosaženém vzdělání v zahraničí s obdobným vzděláním, kterého lze dosáhnout na vysokých
školách v ČR.
f) Uchazeči o navazující magisterské studium na FAPPZ budou přijímáni do oborů, které jsou součástí níže uvedených
studijních programů:
Název programu
Zootechnika
Fytotechnika
Ekologické zemědělství
Zahradnictví
Zahradní a krajinářská architektura
Rostlinolékařství
Genové technologie a šlechtění
Rozvoj venkova a zemědělství
Kvalita a zpracování zemědělských produktů
Výživa a potraviny
Péče o biosféru
Hodnocení a ochrana půdy

Navazující magisterské studium
Forma studia
prezenční a některé obory kombinovaná
prezenční a některé obory kombinovaná
prezenční a kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční
prezenční a kombinovaná
prezenční
prezenční
prezenční a některé obory kombinovaná
prezenční

Název programu
Forma studia
Natural Resources and Environment*1)
prezenční
Natural Resources Management and Ecological Engineering*1)*2)
prezenční
Sustainable Agriculture and Food Security*1) *3)
prezenční
*1) Studium je kompletně realizováno v angličtině
*2) Společný studijní program, tzv. Joint Degree Programme, s univerzitou BOKU Vídeň
*3) Možno studovat i jako tzv. Double Degree Programme, s univerzitou INP-ENSAT Toulouse
g) Základní částí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je písemný test z předpokladů ke studiu daného
oboru, u oborů Zahradní a krajinářská architektura a Zahradní tvorba (program Zahradnictví) talentová zkouška.
h) Kritéria hodnocení přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů (vyjma oborů Zahradní a krajinářská
architektura a Zahradní tvorba):

písemný test z předpokladů ke studiu daného oboru (max. 100 bodů).
V rámci přijímacího řízení bude bodově ohodnocen i výsledek bakalářského studia jako prostý aritmetický průměr vypočítaný ze
všech předmětů za celé bakalářské studium:

průměr ≤ 1,30…………………….. 20 bodů,

průměr 1,31 ≤ 1,50………………..10 bodů.
Maximální počet získaných bodů je 120. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu získaných bodů.
i) Kritéria hodnocení přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů Zahradní a krajinářská architektura a Zahradní
tvorba:

talentová zkouška (max. 100 bodů).
Talentová zkouška se skládá z písemného testu z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (česky a latinsky), z technické
kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a
ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.
Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
o
test z předpokladů ke studiu
10 bodů,
o
poznávání rostlin
20 bodů,
o
technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru
20 bodů,
o
kresba kompozice v plenéru
20 bodů,
o
kresba na zadané téma
20 bodů,
o
ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče
10 bodů.
Přijímací zkouška je rozdělena do 2 dnů. První den proběhne test z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin a pohovor nad
portfoliem vlastních výtvarných prací uchazeče, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na
zadané téma).
Maximální počet získaných bodů v talentové zkoušce je 100. Maximální celkový počet získaných bodů, včetně bodů za
bakalářské studium, je 120. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu získaných bodů.
j) Požadavky k přijímacímu řízení (tematické okruhy k přijímacím zkouškám) do navazujících magisterských studijních
oborů jsou zveřejněny na internetové adrese www.af.czu.cz (resp. www.fappz.czu.cz) ve sloupci „Pro uchazeče o studium“
(odkaz „Informace o přijímacím řízení/ Magisterské studium nebo „Studijní obory/ Magisterské studium).
k) Přijímací zkoušku do některých oborů navazujícího magisterského studia může děkan zrušit v kterékoli fázi přijímacího řízení.
V takovém případě bude aktuální informace zveřejněna na internetových adresách uvedených v bodu 2. Uchazeč bude
informován elektronicky nejpozději 15. května 2015 prostřednictvím elektronického informačního systému na internetové adrese
http://prubeh.prijimacky.czu.cz.
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l) Přijímací zkoušku (test z předpokladů ke studiu daného oboru) na obor vyučovaný v angličtině absolvuje uchazeč v anglickém
jazyce. Pokud bude přijímací zkouška děkanem fakulty u oboru vyučovaného v angličtině zrušena, bude schopnost uchazeče
studovat v anglickém jazyce ověřena formou pohovoru s členy přijímací komise. Výsledek pohovoru v angličtině bude hodnocen
stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Při hodnocení „nevyhověl“ nemůže být student přijat do oboru vyučovaného v angličtině.
m) Pokud se cizinec (absolvent bakalářského studia na vysoké škole v zahraničí, vyjma Slovenska) přihlásí na obor
v realizovaný v češtině, u kterého bude přijímací zkouška děkanem fakulty zrušena, bude schopnost uchazeče studovat
v českém jazyce ověřena formou pohovoru se členy přijímací komise. Výsledek pohovoru v češtině bude hodnocen stupněm
„vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Při hodnocení „nevyhověl“ nemůže být student přijat do oboru vyučovaného v češtině.
6. Oznámení výsledků přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia uchazečům
a) Bodové hodnocení přijímací zkoušky bude uchazeči oznámeno do tří pracovních dnů od data konání zkoušky prostřednictvím
elektronického informačního systému na internetové adrese http://prubeh.prijimacky.czu.cz.
b) Průběh přijímacího řízení kontroluje hlavní přijímací komise. Bodovou hranici pro přijetí do bakalářských i navazujících
magisterských studijních oborů stanoví hlavní přijímací komise na zasedání dne 26. června 2015.
c) Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu daného oboru bude uchazeči oznámeno nejpozději 2. července 2015
prostřednictvím elektronického informačního systému na internetové adrese http://prubeh.prijimacky.czu.cz.
d) Uchazečům přijatým ke studiu bude písemné rozhodnutí o přijetí předáno do vlastních rukou při zápisu ke studiu. Ostatním
uchazečům bude písemné rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (včetně odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o
přezkoumání) v souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, doručeno do vlastních rukou na adresu
uvedenou v přihlášce ke studiu. V případě, že rozhodnutí nelze doručit do vlastních rukou, doručí se náhradním doručením
podle čl. 36 odst. 3 písm. h Statutu ČZU.
7. Zápis ke studiu
a) Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských oborů se konají v období 14. 7. – 20. 7. 2015.
b) Zápisy nově přijatých studentů do 1. ročníků navazujících magisterských oborů se konají v termínu 9. 7. – 10. 7. 2015.
c) Přesný termín zápisu bude uchazeči sdělen nejpozději 2. 7. 2015 v „Pozvánce k zápisu do studia“ zpřístupněné
prostřednictvím elektronického informačního systému na internetové adrese http://prubeh.prijimacky.czu.cz. Termín zápisu
uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.
d) Nezbytnou podmínkou zapsání ke studiu daného oboru je osobní účast uchazeče na zápisu. Zastoupení druhou
osobou není možné.
e) Při zápisu proběhne kontrola plnění podmínek uvedených v § 48, odst. 1 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách (dosažení
úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání u uchazečů o bakalářské studium, resp. řádné ukončení studia
v bakalářském studijním programu u uchazečů o navazující magisterské studium).
f) Nemůže-li se uchazeč z velmi vážných (zejména zdravotních) důvodů dostavit k zápisu ke studiu v řádném termínu, může
požádat o náhradní termín. Uznatelným důvodem ovšem není účast na zápisu na jiné vysoké škole nebo fakultě, dále dovolená
a studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí.
g) Pokud se uchazeč v době konání zápisu nemůže prokázat maturitním vysvědčením (uchazeč o bakalářské studium) nebo
bakalářským diplomem a přílohou diplomu (uchazeč o navazující magisterské studium), absolvent zahraniční školy (s výjimkou
Slovenska) navíc dokladem o nostrifikaci vzdělání, nemůže být zapsán ke studiu. V takovém případě může požádat o náhradní
termín zápisu.
h) O náhradní termín zápisu ke studiu lze požádat nejpozději v den konání zápisu, na který byl uchazeč pozván. Zdůvodněnou
a řádně doloženou žádost je nutné podat na studijní oddělení děkanátu fakulty. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o
náhradní termín rozhoduje děkan. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.
i) Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na září 2015. Povoluje se pouze na základě žádosti uchazeče (viz odstavce 7/fh).
j) Nelze se zapsat do jednoho akademického roku ke studiu v rámci jednoho studijního programu vícekrát, a to ani v různé
formě studia.
k) Uchazeč, který již na FAPPZ studuje ve stejném oboru, na který se hlásí, bude do tohoto oboru opětovně zapsán až po
ukončení již probíhajícího studia.
l) Pokud je uchazeč řádně zapsán ke studiu 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na FAPPZ,
přerušení studia z jiných než závažných zdravotních důvodů je možné nejdříve po zimním semestru.
8. Další ustanovení
a) Studium bakalářských a navazujících magisterských oborů vyučovaných v anglickém jazyce je zpoplatněno částkou 80.000,Kč za akademický rok.
b) Každý bakalářský obor bude otevřen, pokud se k jeho studiu zapíše 20 a více posluchačů, každý navazující magisterský obor
bude otevřen, pokud se k jeho studiu zapíše 10 a více posluchačů.
c) Pro akademický rok 2015/2016 může děkan FAPPZ vyhlásit i 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících
magisterských studijních programů. V takovém případě bude informace zveřejněna na úřední desce a na internetové adrese
www.af.czu.cz (resp. www.fappz.czu.cz) nejpozději 31. července 2015.
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V souladu s § 49 odst. 5 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, stanovil
děkan FAPPZ ČZU v Praze maximální počty přijatých studentů do 1. ročníků
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FAPPZ
v akademickém roce 2015/2016 takto:
Bakalářské studium
forma
prezenční
kombinovaná
Program:
Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Sustainable Use of Natural Resources
Agriculture and Food
Fytotechnika
Zahradnictví
Zahradní a krajinářská architektura
Zootechnika
Ekologické zemědělství
Veřejná správa v zemědělství a krajině

300
80
40
40
80
160
50
650
80
80

80
60
x
x
60
80
x
300
60
80

Navazující magisterské studium
Zootechnika
200
Fytotechnika
50
Ekologické zemědělství
50
Zahradnictví
100
Zahradní a krajinářská architektura
20
Rostlinolékařství
40
Genové technologie a šlechtění
50
Rozvoj venkova a zemědělství
60
Kvalita a zpracování zemědělských produktů
40
Výživa a potraviny
70
Péče o biosféru
70
Hodnocení a ochrana půdy
20
Natural Resources and Environment
40
Sustainable Agriculture and Food Security
40
Natural Resources Management and Ecological Engineering

120
40
40
x
x
x
x
60
x
x
50
x
x
x
20

x

V Praze dne 30. listopadu 2014

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan
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