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Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FLD ČZU v Praze
pro akademický rok 2018/2019
A. Bakalářské a magisterské studijní programy a obory
Postup a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
1) Informace o přijímacích zkouškách
a) Otevírané obory vč. míst výuky a předměty přijímacích zkoušek po oborech:
Bakalářské studijní obory
Kód oboru
Předměty
(délka studia 3 roky, Praha)
KKOV
přijímací zkoušky
Lesnictví
Bez přijímacích zkoušek.
- prezenční studium
4132R002
Cizinci absolvují pohovor v češtině
- kombinované studium
Dřevařství
Bez přijímacích zkoušek.
- prezenční studium
3341R001
Cizinci absolvují pohovor v češtině
- kombinované studium
Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé
Provoz a řízení myslivosti
SŠ olympiád a SOČ
- prezenční studium
4132R004 Ostatní uchazeči: písemná zkouška
- kombinované studium
z biologie.
Cizinci absolvují pohovor v češtině
Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé
Podnikání ve dřevozpracujícím
SŠ olympiád a SOČ
a nábytkářském průmyslu
3341R004 Ostatní uchazeči: písemná zkouška
- prezenční studium
z matematiky.
Cizinci absolvují pohovor v češtině
Hospodářská a správní služba v lesním
hospodářství
Bez přijímacích zkoušek.
4132R001
- prezenční studium
Cizinci absolvují pohovor v češtině
- kombinované studium
Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé
SŠ olympiád a SOČ
Konzervace přírodnin a taxidermie
8242R001 Ostatní uchazeči: písemná zkouška
- prezenční studium
z biologie.
Cizinci absolvují pohovor v češtině
Forestry
Mathematics (písemná zkouška),
4132R002
- prezenční studium v angličtině
Biology (pohovor v angličtině)
Zkoušky do bakalářských oborů z jednotlivých předmětů jsou na úrovni učiva gymnázií, v
biologii mimo biologie člověka. Uchazeč mohl z každého předmětu získat max. 50 bodů.
Uchazeč, který z pohovoru v angličtině získal méně než 25 bodů, nebyl přijat, bez ohledu na
výsledek z ostatních předmětů.
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Magisterské studijní obory
(délka studia 2 roky, Praha)

Lesní inženýrství
- prezenční studium
- kombinované studium

Dřevařské inženýrství
- prezenční studium
- kombinované studium

Kód oboru
KKOV

Předměty
přijímací zkoušky
Bez přijímacích zkoušek: absolventi
bakalářského studijního oboru
Ostatní uchazeči - souhrnná písemná
zkouška z:
4107T003
- Hospodářská úprava lesů
- Ekonomika LH
- Ekologie lesa a lesnická typologie
Cizinci absolvují pohovor v češtině
Bez přijímacích zkoušek: absolventi
bakalářského studijního oboru
Ostatní uchazeči - souhrnná písemná
zkouška z:
3301T001
- Nauka o dřevě
- Pružnost a pevnost
- Dřevěné konstrukce
Cizinci absolvují pohovor v češtině

Forestry, Water and Landscape
Management
4107T014 Forest Ecology (pohovor v angličtině)
- prezenční studium v angličtině
Tropical Forestry and Agroforestry
4107T015 Biology (pohovor v angličtině)
- prezenční studium v angličtině
Zkoušky do navazujících magisterských oborů jsou v rozsahu učiva bakalářského stupně studia
uvedených předmětů. Uchazeč mohl z každého předmětu získat max. 50 bodů. Uchazeč, který
z pohovoru v angličtině získal méně než 25 bodů, nebyl přijat ke studiu.
b) Přijímací zkoušky cizinců na FLD
Cizinci, kteří se ucházeli o studium na FLD (s výjimkou občanů Slovenské republiky a s
výjimkou cizinců hlásících se na obory vyučované v angličtině) skládali přijímací zkoušku z
českého jazyka. Zkoušku neskládali cizinci, kteří absolvovali úplné střední nebo úplné střední
odborné vzdělání nebo absolvovali bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program
vyučovaný v češtině. Zkouška proběhla formou pohovoru, hodnocena byla: vyhověl plně (2
body); vyhověl částečně (1 bod); nevyhověl (0 bodů). Pokud uchazeč získal z pohovoru
v češtině 0 bodů, nebyl přijat, bez ohledu na výsledek zkoušky z ostatních předmětů, pokud
byly předepsány. Občané České republiky a Slovenské republiky získali z pohovoru v češtině
automaticky 2 body.
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2) Informace o konání přijímacího řízení
a) Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
1. etapa: 11. - 12. června 2018, náhradní termín 19. června 2018
2. etapa: 28. - 29. srpna 2018, náhradní termín 4. září 2018.
b) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: do 10 dnů po splnění podmínek pro přijetí
c) Termín vydání rozhodnutí o žádosti o odvolání: do 30 dnů po doručení odvolání
d) Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do materiálů majících význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu: Uchazeč může nahlédnout v den konání přijímací zkoušky.
e) Termín skončení přijímacího řízení: 27. září 2018
f) Použité písemné testy při přijímacích zkouškách:
Matematika (5 příkladů, max. 50 bodů).
Biologie (45 otázek, max. 50 bodů).
Komplexní test pro obor Dřevařské inženýrství (48 otázek, max. 50 bodů).
Komplexní test pro obor Lesní inženýrství (50 otázek, max. 50 bodů).
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Navazující magisterské
obory

Bakalářské obory

Počet uchazečů, kteří se
nedostavili k přijímacím
zkouškám

73

7

Počet uchazečů zapsaných
do studia

Počet uchazečů nepřijatých
pro nesplnění podmínek
přijímacího řízení

Počet uchazečů nepřijatých
pro neprospěch u přijímací
zkoušky

Počet přijatých uchazečů

Směrodatná odchylka

Průměrný dosažený počet
bodů z písemné zkoušky

Minimální dosažený počet
bodů z písemné zkoušky

Maximální dosažený počet
bodů z písemné zkoušky

Maximální možný počet
bodů
z písemné zkoušky

Počet uchazečů, kteří se
dostavili k přijímací
zkoušce

Počet uchazečů pozvaných
k přijímací zkoušce

Obor

Počet uchazečů, kterým
byla prominuta přijímací
zkouška

Druh studia

Celkový počet uchazečů

Informace o výsledcích přijímacího řízení Bc. a Mg. oborů (PS – prezenční forma studia, KS – kombinovaná forma studia)

Dřevařství - PS

175

155

20

13

95

Dřevařství - KS

43

42

1

1

27

1

15

Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
průmyslu - PS
Forestry - PS

132

1

131

87

64

6

18

44

64

0

0

Lesnictví - PS

365

299

66

45

168

6

170

21

168

Provoz a řízení myslivosti - PS

155

3

113

92

67

1

27

21

67

Lesnictví - KS

133

129

4

4

71

1

61

Hospodářská a správní služba v LH - KS

74

72

2

1

50

23

1

50

Provoz a řízení myslivosti - KS

134

4

112

92

91

5

20

91

Hospodářská a správní služba v LH - PS

142

121

21

14

54

81

7

54

Konzervace přírodnin a taxidermie - PS

34

20

18

50

32

16

24,4

4,2

16

2

2

16

Dřevařské inženýrství - KS

34

21

11

8

50

39

32

36,3

0,0

18

11

3

18

Dřevařské inženýrství - PS

41

31

7

7

41

9

31,5

0,8

25

Lesní inženýrství - KS

103

79

20

11

50

33

16

Forestry, Water and Landscape Management - PS

16

5

5

5

50

50

0

21,8

Lesní inženýrství - PS

96

83

11

8

50

32

12,5

Tropical Forestry and Agroforestry - PS

15

3

5

5

50

50

45
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18

50

50

50

50

43

46

0

12

16

17,2

29,3

30,6

15,5

7,4

7,1

1

27

71

12

68

22

5,5

10

21

18,4

0,5

70

27

48,0

2,7

8

15

95

25
9

68
5

3

70
5
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B. Doktorské studijní programy a obory
1) Informace o přijímacích zkouškách
Zkoušky probíhaly formou pohovoru z angličtiny a odborné rozpravy před přijímací komisí. Na
základě diskuze o vlastní tvůrčí práci uchazeče se posoudily jeho předpoklady pro samostatnou
vědeckou a výzkumnou činnost a znalosti oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Předmětem hodnocení
byla kritéria:
(1) kvalita předloženého vědeckého záměru,
(2) potenciál uchazeče,
(3) projev u pohovoru,
(4) potenciál tématu,
(5) publikační potenciál tématu a uchazeče.
Jednotlivá kritéria (1 až 5) měly bodovou škálu 0 - 8, anglický jazyk splnil ano/ne. Uchazeč mohl
získat max. 40 bodů. Uchazeč úspěšně složil přijímací zkoušku, když získal z odborné rozpravy
před komisí minimálně 25 bodů.
2) Informace o konání přijímacího řízení
a) Termín zahájení 1. března 2018.
b) Termín ukončení přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu, pokud
byly v daném období součástí přijímacího řízení: 20. září 2018.
c) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: do 14 dnů po vykonání přijímací zkoušky
v souladu se Statutem ČZU v Praze.
d) Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: do 30 dnů od doručení
rozhodnutí.
e) Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro
rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách: 27. července 2018
(1. etapa) a do 19. října 2018 (2. etapa).
f) Termín skončení přijímacího řízení: 20. září 2018.
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Informace o výsledcích přijímacího řízení doktorských studijních oborů
počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů

64

počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně
přijímacích zkoušek v náhradním termínu

63

počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí

47

počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí

17

počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů
přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního
rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách),

47

počet uchazečů přijatých celkem

47

počet zapsaných studentů

42
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