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Č.j. 3138/2016  
___________________________________________________________________________________________  
 
Vypracoval: vedoucí studijního oddělení, proděkanky pro studium  
Zodpovídá: děkanka  
 

Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro 
akademický rok 2016/2017 ve vybraných oborech 

 
 
V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze upouštím od 
ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou v těchto studijních programech a oborech:  
 

Forma Typ Délka Studijní 
program 

Studijní obor PPP Počet 
přihlášek 

KS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Matematika se zaměřením na 
vzdělávání – Výchova ke zdraví se 
zaměřením na vzdělávání 

5 4 

KS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Biologie se zaměřením na vzdělávání –
Chemie se zaměřením na vzdělávání 

15 6 

KS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Chemie se zaměřením na vzdělávání – 
Matematika se zaměřením na 
vzdělávání 

15 10 

KS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Chemie se zaměřením na vzdělávání – 
Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání 

15 10 

KS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Matematika se zaměřením na 
vzdělávání – Pedagogika se 
zaměřením na vzdělávání 

5 11 

PS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Informační technologie se zaměřením 
na vzdělávání – Výchova ke zdraví se 
zaměřením na vzdělávání 

10 6 

PS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Informační technologie se zaměřením 
na vzdělávání – Matematika se 
zaměřením na vzdělávání 

10 15 

PS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání – Základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání 

15 16 

PS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Chemie se zaměřením na vzdělávání – 
Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání 

12 16 

      



PS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Informační technologie se zaměřením 
na vzdělávání – Pedagogika se 
zaměřením na vzdělávání 

15 15 

PS Bc 3 Specializace 
v pedagogice 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání – 
Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

10 16 

 
KS – kombinovaná forma studia, PS – prezenční forma studia, PPP – předpokládaný počet přijatých  
 
Přijati budou uchazeči, kteří splní všechny podmínky stanovené v souladu s Podmínkami přijímacího 
řízení pro akademický rok 2016/17.  
 
 
 
 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.  
 
 
 
 
V Praze dne 27. 4. 2016  
                                                                                                                prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r.  
                                                                                                                                  děkanka fakulty 
 
 
 
 

 


