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Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze vyhlašuje mimořádné kolo 
přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 pro bakalářský studijní program Specializace 
v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (KKOV 
7507R056) a studijní obor Učitelství odborných předmětů (KKOV 7504R100). 
 
Tento dokument (dále jen „Podmínky“) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční 
a kombinované formy studia bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice 
uskutečňovaného na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (dále jen „ČVUT MÚVS“). 
 
Přijímání uchazečů do bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice se řídí: 
1) § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „Zákon“), 
2) Statutem Českého vysokého učení technického v Praze 

a) čl. 6 Přijímání ke studiu, 
b) čl. 9 Podmínky studia cizinců, 
c) čl. 11 Poplatky spojené se studiem1, 
d) čl. 45 Úřední deska a doručování. 

3) těmito Podmínkami. 

 
PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 
 
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice 
Studijní obory   (A) Učitelství praktického vyučování a odborného   
    výcviku 
    (B) Učitelství odborných předmětů 
 

(A) STUDIJNÍ OBOR: UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 
A ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Kód programu:  B 7507 
Forma studia:  kombinovaná 
Standardní doba studia:  3 roky 
Udělovaný akademický titul: bakalář (ve zkratce Bc.) 
Jazyk studia:   čeština 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu 
1) Úspěšně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a to z následující skupiny oborů 

(KKOV): 
14 Chemické obory 
18 Informatické obory 
23 Strojírenství a strojírenská výroba 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
33 Zpracování dřeva 
35 Architektura 
36 Stavitelství, geodézie a kartografie 
37 Doprava a spoje 
39 Speciální a interdisciplinární obory 
41 Zemědělství a lesnictví 

                                                
1 Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2018/2019, poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. 
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82 Umění a užité umění (Design, Průmyslový design) 
 
2) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 
 
Přihláška ke studiu 
Ke studiu na ČVUT MÚVS se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky, formulář elektronické verze 
přihlášky je k dispozici na adrese 
http://www.prihlaska.cvut.cz. Vytištěnou elektronickou přihlášku s přiděleným kódem 
přihlášky, opatřenou podpisem uchazeče, zašle uchazeč s připojenými doklady na adresu 
ČVUT MÚVS ve stanoveném termínu. 
 
Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „Poplatek“) činí 650 Kč. 
 
Náležitosti přihlášky ke studiu 
1) Potvrzení o úhradě Poplatku, 
2) Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud uchazeči absolvovali rovněž učební 

obor technického nebo uměleckého zaměření, přiloží ověřenou kopii výučního list, 
3) Úředně ověřená kopie potvrzení o uznání rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního 

vysvědčení – pouze pokud uchazeč absolvoval maturitní zkoušku v zahraničí (netýká se 
Slovenské republiky), 

4) Potvrzení o znalosti českého jazyka musí přiložit jen cizinci (kromě občanů Slovenské 
republiky), a to buď: 
o úředně ověřenou kopii dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého 

jazyka, nebo 
o vysokoškolský diplom, tj. úspěšné absolvování bakalářského / magisterského / či 

doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce, nebo 
o úředně ověřenou kopii potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na stupni B2 

dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na oddělení jazykových 
studií ČVUT MÚVS, příp. na fakultách ČVUT v Praze, nebo na Ústavu jazykové a odborné 
přípravy UK. Potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce 
ke studiu, případně doručit studijnímu oddělení nejpozději v den konání přijímací 
zkoušky, 

5) Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončené střední vzdělání s maturitou 
v souladu s odst. 2, resp. nemají potvrzení o nostrifikaci v souladu s odst. 3, dodají 
požadované doklady neprodleně, nejpozději však v den zápisu do studia. 

 
Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivě nebo neúplně vyplněná přihláška, 
stejně tak přihláška bez připojených příloh, nebude přijata. K přihlášce došlé po termínu 
nebude brán zřetel. 
 
Termín pro podání přihlášky včetně všech povinných příloh je 23. 8. 2019. 
 
Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška má formu písemného testu ze všeobecných znalostí. Rozsah testu a vzorový 
test je zveřejněn na http://www.muvs.cvut.cz. 
Písemné testy proběhnou 10. září 2019, v	budově Masarykova ústavu vyšších studií, 
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, Dejvice. Uchazeči o studium nebudou individuálně zváni 
doporučeným dopisem k přijímací zkoušce, pozvánka bude odeslána na uchazečem 
registrovaný email. 
 
Vyhodnocení přijímací zkoušky 
Pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí ke studiu a z přijímací zkoušky získali 
alespoň 25 % správných odpovědí, bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů získaných 
ve zkušebním testu. 
Uchazeči o studium budou přijímáni v pořadí dle bodového hodnocení přijímací zkoušky 
do naplnění kapacity oboru (plánovaná kapacita je 60 studentů). 
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Oznámení výsledků přijímacího řízení 
V případě, že je rozhodnutím vydaným v řízení podle ustanovení § 50 zákona vyhověno 
žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, rozhodnutí se uchazeči doručí prostřednictvím 
informačního systému ČVUT, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce 
souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí tímto způsobem se považuje první den 
následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči v informačním systému ČVUT. 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 
ke studiu. Uchazečům, kteří postupují v souladu s odst. 5 Náležitosti přihlášky ke studiu, bude 
vydáno rozhodnutí až po dodání požadovaných dokladů. 
 
Zápisy 
Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2019/2020 budou probíhat v souladu 
s Vyhláškou ředitelky č. 2/2018 Časový plán bakalářských a magisterských studijních 
programů ČVUT MÚVS pro akademický rok 2018/2019. 
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(B) STUDIJNÍ OBOR: UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Kód programu:  B 7507 
Forma studia:  prezenční, kombinovaná 
Standardní doba studia:  3 roky 
Udělovaný akademický titul: bakalář (ve zkratce Bc.) 
Jazyk studia:   čeština 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu 
1) Uchazeč je studentem magisterského technického studijního programu ČVUT v Praze, 

nebo je absolventem magisterského technického studijního programu (na ČVUT v Praze 
či jiné vysoké škole), v prezenční nebo kombinované formě a to z následující skupiny 
oborů (KKOV): 
14 Chemické obory 
18 Informatické obory 
23 Strojírenství a strojírenská výroba 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
33 Zpracování dřeva 
35 Architektura 
36 Stavitelství, geodézie a kartografie 
37 Doprava a spoje 
39 Speciální a interdisciplinární obory 
41 Zemědělství a lesnictví 
82 Umění a užité umění (Design, Průmyslový design) 

 
2) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 
 
Přihláška ke studiu 
Ke studiu na ČVUT MÚVS se uchazeč přihlašuje podáním elektronické přihlášky, formulář 
elektronické verze přihlášky je k dispozici na adrese 
http://www.prihlaska.cvut.cz. Vytištěnou elektronickou přihlášku s přiděleným kódem 
přihlášky, opatřenou podpisem uchazeče, zašle uchazeč s připojenými doklady na adresu 
ČVUT MÚVS ve stanoveném termínu. 
 
Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „Poplatek“) činí 650 Kč. 
 
Náležitosti přihlášky ke studiu 
1) Potvrzení o úhradě Poplatku, 
2) Potvrzení o studiu v magisterském studijním programu ČVUT v Praze, resp. úředně 

ověřená kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu, 
3) Ověřený výpis předmětů absolvovaných v bakalářském studijním programu nebo ověřený 

dodatek k bakalářskému diplomu, 
4) Potvrzení o znalosti českého jazyka musí přiložit jen cizinci (kromě občanů Slovenské 

republiky), a to buď: 
o úředně ověřená kopie dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého 

jazyka, nebo 
o vysokoškolský diplom, tj. úspěšné absolvování bakalářského / magisterského / či 

doktorského studijního programu vyučovaného v českém jazyce, nebo 
o úředně ověřená kopie potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na stupni B2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na oddělení jazykových studií 
ČVUT MÚVS, příp. na fakultách ČVUT v Praze, nebo na Ústavu jazykové a odborné 
přípravy UK. Potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce 
ke studiu, případně doručit studijnímu oddělení nejpozději v den konání přijímací 
zkoušky. 

 
Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivě nebo neúplně vyplněná přihláška, 
stejně tak přihláška bez připojených příloh, nebude přijata. K přihlášce došlé po termínu 
nebude brán zřetel. 
 
Termín pro podání přihlášky včetně všech povinných příloh je 23. 8. 2019. 
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Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška má formu písemného testu ze všeobecných znalostí. Rozsah testu a vzorový 
test je zveřejněn na http://www.muvs.cvut.cz. 
Písemné testy proběhnou 10. září 2019, v	budově Masarykova ústavu vyšších studií, 
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, Dejvice. Uchazeči o studium nebudou individuálně zváni 
doporučeným dopisem k přijímací zkoušce, pozvánka bude odeslána na uchazečem 
registrovaný email. 
 
Ředitelka ČVUT MÚVS promine přijímací zkoušku všem uchazečům o studium, kteří splňují 
podmínky pro přijetí ke studiu a dále úspěšně absolvovali dva matematické předměty 
v bakalářském studijním programu s výsledkem A (výborně), nebo B (velmi dobře), nebo C 
(dobře) v každém z těchto předmětů. Tito uchazeči budou hodnoceni maximálním počtem 
bodů, které lze ve zkušebním testu ze všeobecných znalostí získat. Pokud by byla naplněna 
kapacita studijního oboru pouze uchazeči, kterým je přijímací zkouška prominuta, výsledné 
pořadí výsledků přijímací zkoušky bude stanoveno na základě váženého průměru těchto 
studijních výsledků. 
 
Vyhodnocení přijímací zkoušky 
Pořadí uchazečů, kteří splňují podmínky pro přijetí ke studiu a z přijímací zkoušky získali 
alespoň 25 % správných odpovědí, bude stanoveno podle dosaženého počtu bodů získaných 
ve zkušebním testu. 
Uchazeči o studium budou přijímáni v pořadí dle bodového hodnocení přijímací zkoušky 
do naplnění kapacity oboru (plánovaná kapacita oboru je celkem 60 studentů). 
 
Oznámení výsledků přijímacího řízení 
V případě, že je rozhodnutím vydaným v řízení podle ustanovení § 50 zákona vyhověno 
žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, rozhodnutí se uchazeči doručí prostřednictvím 
informačního systému ČVUT, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce 
souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí tímto způsobem se považuje první den 
následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči v informačním systému ČVUT. 
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 
ke studiu. 
 
Zápisy 
Zápisy a náhradní termíny zápisů do prvních ročníků AR 2019/2020 budou probíhat v souladu 
s Vyhláškou ředitelky č. 2/2018 Časový plán bakalářských a magisterských studijních 
programů ČVUT MÚVS pro akademický rok 2018/2019. 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.   doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
ředitelka ČVUT MÚVS    předseda AS ČVUT 
 
Schváleno Akademickým senátem ČVUT v Praze dne 21. 11. 2018. 
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Organizační pokyny 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 650 Kč je třeba uhradit složenkou nebo 
bezhotovostně převodem na účet: 
 

NNáázzeevv  úúččttuu  MMěěnnaa  ÚÚččeett  KKóódd  bbaannkkyy  IIBBAANN  SSWWIIFFTT  
3322  BBěěžžnnýý  úúččeett CZK 19-8491620277 0100 CZ6501000000198491620277 KOMBCZPPXXX 

 
variabilní symbol: 77777 
specifický symbol: uveďte kód přihlášky 
konstantní symbol: 0308 
 
Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč. 
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 
 
Přihlášku je nutné k uvedenému datu doručit na adresu: 
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, studijní oddělení, Kolejní 2637/2a, 
160 00  Praha 6. 


