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Obecné podmínky přijímacího řízení
Možnost konání přijímacích zkoušek na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (dále
jen PF UK) vyplývá z právních předpisů (Listina základních práv a svobod a zákon o vysokých
školách) a z vnitřního předpisu vysokoškolské samosprávy (Řád přijímacího řízení - příloha č. 5
Statutu UK v Praze). Zaměření přijímacích zkoušek na PF UK stanovil Akademický senát PF UK
svým usnesením ze dne 21. 9. 2006 a konkrétní organizace přijímacích zkoušek je dána
rozhodnutími rektora UK (zejm. opatření rektora UK č. 25/2006 – ze dne 1.11. 2006 harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008) a tímto pokynem děkana PF UK.
Další informace o přijímacím řízení mohou být průběžně zveřejňovány na webové stránce PF
UK: www.prf.cuni.cz.
Postup a podmínky při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokou školu jsou
předepsány vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 343/2002 Sb.

Další podmínky přijímací zkoušky
Akademický senát PF UK stanovil, že pro akademický rok 2007/2008 bude přijímací
zkouška jednokolová - formou písemného testu, který má prověřit znalosti uchazečů ze
všeobecného přehledu (znalostní test), schopnosti jejich logického úsudku a dedukce a z
obecných předpokladů k vysokoškolskému studiu. Příslušné usnesení akademického senátu PF
UK z 21. 9. 2006 je v příloze č. 1 tohoto pokynu.
Do celkového hodnocení uchazeče se vedle výsledků přijímací zkoušky (testu) započítají i
výsledky maturitní zkoušky a státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka.
Maturitní zkouška
Uchazeči, který dosáhl u maturitní zkoušky (na jakékoliv střední škole) prospěchu s
vyznamenáním, bude připočteno 5 bodů. K tomu je nutné, aby uchazeč při prezenci před přijímací

zkouškou odevzdal úředně (pouze notářem nebo obecním úřadem) ověřenou kopii maturitního
vysvědčení. Body se přiznávají za maturitní zkoušku složenou na střední škole v České republice a
Slovenské republice za vysvědčení výslovně opatřené doložkou "prospěl s vyznamenáním".
V případě složení maturitní zkoušky v cizině (s výjimkou SR), je třeba předložit doložku
nostrifikace, potvrzující dosažené vzdělání v cizině za rovnocenné s maturitní zkouškou v ČR
(ČSFR) a klasifikační stupně odpovídající hodnocení "prospěl s vyznamenáním" v ČR (ČSFR).
Uchazečům maturujícím ve SR podle vyhl. MŠ SR č. 510/2004 Sb. budou výsledky maturity
přepočteny následovně:
1. V předmětech matematika, angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština, italština bez
ohledu na úroveň:
v externí části maturitní zkoušky: 100% - 90% …. známka 1
89% - 70% …. známka 2
69% - 50% …..známka 3
49% - 33% …..známka 4
32% - 0% …..známka 5
v písemné formě interní části maturitní zkoušky: 100% - 90% …..známka 1
89% - 70% …. známka 2
69% - 50% …..známka 3
49% - 25% …..známka 4
24% - 0% …..známka 5.
2. V dalších předmětech maturitní zkoušky, které nemají externí část, bez ohledu na úroveň se
známka určí z procentuálního hodnocení po standardním zaokrouhlení na celé číslo jako v převodu
v bodě 1. v externí části.
3. Výsledná známka z předmětu maturitní zkoušky, která má víc částí, se určí jako průměr známek
za jednotlivé části zkoušky, zokrouhlený standardním způsobem na celé číslo.
4. Za prospěch s vyznamenáním bude považován celkový průměr známek ze všech předmětů
maturitní zkoušky do hodnoty 1,50 včetně, přičemž ze žádného předmětu nebo jeho části nesmí být
stupeň prospěchu horší než známka 2.
Maturoval-li uchazeč vícekrát, započtou se mu body jen za nejlepší doložený výsledek. Za
maturitní zkoušku pro účely přiznání bodů v přijímacím řízení na PF UK je možné uznat pouze tu,
která splňuje kriteria vyhl. MŠMT ČR č. 442/1991 Sb. v platném znění.
Zkoušky z cizích jazyků
Seznam státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka - od úrovně B2
včetně podle Evropského referenčního rámce - je zveřejněn na webových stránkách PF UK a dále v
příloze č. 2 tohoto pokynu. Těm uchazečům, kteří při prezenci odevzdají úředně (pouze notářem
nebo obecním úřadem) ověřený certifikát o absolvování takové zkoušky z angličtiny,
francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny nebo španělštiny, bude připočteno 5 bodů. Tyto body
nelze uznat, jestliže by jazyk, v němž uchazeč vykonal státní nebo mezinárodně uznanou zkoušku,

byl mateřským jazykem uchazeče (pokud by např. občan ruské národnosti předložil certifikát o
úspěšném absolvování státní zkoušky z ruského jazyka, body mu připočteny nebudou). Pokud má
uchazeč úspěšně složeno více státních nebo mezinárodně uznaných zkoušek z několika cizích
jazyků, lze body připočítat pouze jedenkrát.

Počet přijatých
Pro akademický rok 2007/2008 evidovala PF UK k 1. 4. 2007 4641 přihlášek
k magisterskému studijnímu programu. Podle rozhodnutí Akademického senátu PF UK z 21.
9. 2006 má být pro následující akademický rok přijato 700 + x uchazečů (700 a každý další, který
bude mít stejný celkový počet bodů jako uchazeč na 700. místě v celkovém pořadí sestaveném
podle celkového počtu bodů; uchazeči se stejným celkovým počtem bodů jsou uváděni v abecedním
pořadí). Poměr přijatých a nepřijatých uchazečů je tak dán počtem přihlášek a možnostmi PF UK.
Uchazeči, kteří na základě zvláštní smlouvy absolvovali od akademického roku 2001/2002
kurz celoživotního vzdělávání na PF UK (jen účastníci přijímacího řízení v letech 2001 až 2005) a
podle dosažených studijních výsledků mají nárok na přiznání bonifikačních bodů při přijímacím
řízení, nebudou zařazeni do pořadníku, který určuje počet bodů potřebných k přijetí. Z těchto
uchazečů bude přijat každý, který dosáhne minimálně stejného celkového počtu bodů (test + event.
maturitní vysvědčení + event. zkouška z cizího jazyka + bonifikace za dosažené studijní výsledky
v kurzu CŽV) jako 700. uchazeč v pořadníku.
Zaměření testu
Otázky pro test pro přijímací zkoušku nebudou předem zveřejněny! Vzorové (typové)
otázky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto pokynu. Při odpovědi na otázky ze všeobecného přehledu
vycházejí autoři otázek z publikovaných poznatků ve stavu k 28. 2. 2007, resp. u otázek ze
základních právních pojmů pak ze stavu k 31. 12. 2006 (publikace ve Sbírce zákonů). PF UK
nebude z důvodu zachování principu rovnosti řízení pro všechny uchazeče poskytovat žádné
individuální ani hromadné konzultace ohledně možného zadání nebo řešení případných otázek.
Přípravě a tisku testů bude věnována maximální pozornost. Pokud by se přesto stalo, že by
v zadání testu byla odstranitelná chyba, budou na ni uchazeči upozorněni během zkoušky. V tomto
případě by PF UK takové upozornění nepovažovala za přerušení zkoušky ve smyslu Řádu
přijímacího řízení a čas k vypracování testu by byl přiměřeně prodloužen. Pokud by se po skončení
zkoušky ukázalo, že některá z úloh nemá jednoznačné řešení, bude taková úloha na základě
rozhodnutí rozhodčího senátu z testu vyřazena a její výsledek nebude započten žádnému uchazeči.
Místo a čas přijímací zkoušky
Spolu s těmito pokyny dostáváte pozvánku k přijímací zkoušce na řádný termín dne 9.
června 2007. PF UK za smluvní spolupráce s externí agenturou (společnost Scio) organizuje řádný i
náhradní termín přijímací zkoušky mimo budovu PF UK na 26 místech v 17 městech ČR. Adresy

míst, kde se budou konat přijímací zkoušky, jsou v příloze č. 4 tohoto pokynu. Hlavním motivem
tohoto pojetí je snaha o další objektivizaci přijímací zkoušky - všichni uchazeči v řádném termínu
budou psát ve stejnou dobu stejnou variantu testu. Uchazeči jsou k přijímací zkoušce zváni podle
adresy uvedené na přihlášce. Stanovené datum, hodinu i místo zkoušky uvedené na pozvánce je
nutné dodržet. Pokud by některý uchazeč z vážných objektivních důvodů chtěl vykonat přijímací
zkoušku v jiném městě (změna v rámci jednoho města je nepřípustná), musí o tuto změnu písemně
požádat společnost Scio , Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 nejpozději do 16. 5. 2007 (k žádosti je třeba
přiložit originál původně zaslané pozvánky); Uchazeči bude vyhověno jen v případě, že to umožní
kapacita zařízení, ve kterém by chtěl přijímací zkoušku vykonat, a bude mu zaslána nová pozvánka.
Pokud by se některý uchazeč nemohl z vážných a objektivních zdravotních důvodů (invalidita)
podrobit písemné zkoušce, může bezodkladně - nejpozději však do 11. 5. 2007 - požádat děkana PF
UK o umožnění ústní zkoušky. K žádosti přiloží potvrzení lékaře, popř. rozhodnutí správy
sociálního zabezpečení o přiznání ZP, ZTP, resp. ZTP/P podle vyhl. č. 182/1991 Sb. Vyhoví-li
děkan takové žádosti, bude uchazeč pozván na zkoušku v řádném termínu (sobota 9. 6. 2007) do
budovy PF UK v Praze, kde bude vyzkoušen ústní formou před komisí zejména ze všeobecného
přehledu.
Náhradní termín
Uchazeči, kteří se z velmi vážných, zejména lékařsky doložených zdravotních důvodů, jež
budou mít charakter pracovní neschopnosti, nebudou moci ke zkoušce ve stanoveném termínu
dostavit a nejpozději v den konání zkoušky svou neúčast řádně omluví, doloží a zároveň
požádají o zařazení na náhradní termín, budou v případě, že jejich omluvu PF UK uzná, písemně
na tento termín pozváni. Omluvou není účast na přijímací zkoušce na jiné VŠ, dovolená, služební
cesta nebo jiné pracovní důvody, ale ani lékařské vyšetření, jehož povaha není nezbytně nutná právě
v den konání přijímací zkoušky.
Pro kontrolu a případná řešení nesrovnalostí bude nejpozději v pátek 15. 6. 2007 do 13,00
hod. na webové stránce fakulty zveřejněn seznam uchazečů zařazených na náhradní termín.
Přijímací zkouška v náhradním termínu dne 19. 6. 2007 bude pouze v Praze, rovněž mimo budovu
PF UK. Další náhradní termín již organizován nebude. O zařazení na mimořádný termín 5. 9.
2007 mohou požádat pouze státní občané ČR, kteří ve školním roce 2006/2007 skládají maturitní
zkoušku v zahraničí po 19. 6. 2007.
Obsah a průběh zkoušky
Přijímací zkouška se koná formou testu, který pro Právnickou fakultu připravuje a kompletně
organizuje společnost Scio. Ta také zabezpečuje doporučenou přípravu ke zkoušce: internetové
kurzy, Národní srovnávací zkoušky, sady srovnávacích testů apod. (viz příloha č. 7). Na jejích
stránkách www.scio.cz/prfou proto najdete jak bližší informace o průběhu zkoušky a přesný popis
obsahu a charakteru přijímacích testů, tak i nejúplnější přehled materiálů doporučených k přípravě.

Test
Test bude obsahovat celkem 105 otázek, resp. úloh rozdělených do tří částí (Všeobecný
přehled, Logika, Všeobecné předpoklady). Každá úloha obsahuje pět nabídnutých variant odpovědí.
Všeobecný přehled (znalostní test) obsahuje celkem 30 úloh z osmi oblastí – historie,
zahrnující také moderní dějiny, práva, politologie a politických reálií, filozofie, ekonomie,
sociologie. Každá úloha obsahuje právě jednu správnou odpověď na zadání úlohy. Za správně
vyřešenou úlohu (uchazeč vybral správnou odpověď) bude přidělen 1 bod, za nesprávně vyřešenou
úlohu (uchazeč vybral jinou než správnou odpověď) -1/4 bodu (mínus ¼ bodu), za vynechanou
nebo neplatně vyřešenou úlohu (uchazeč nevybral žádnou odpověď nebo vybral více než jednu
odpověď) 0 bodů. Na řešení první části testu je vyhrazeno 25 minut. Z testu ze všeobecného
přehledu je možné celkově získat až 30 bodů.
Logika obsahuje celkem 40 úloh, typově rozdělených do skupin logického úsudku a analýzy
textu (kombinace logických podmínek, vyvozování závěrů z textu). Každá úloha obsahuje právě
jednu správnou odpověď na zadání úlohy. Za správně vyřešenou úlohu (uchazeč vybral správnou
odpověď) bude přidělen 1 bod, za nesprávně vyřešenou úlohu (uchazeč vybral jinou než správnou
odpověď) -1/4 bodu (mínus ¼ bodu), za vynechanou nebo neplatně vyřešenou úlohu (uchazeč
nevybral žádnou odpověď nebo vybral více než jednu odpověď) 0 bodů. Na řešení druhé části testu
je vyhrazeno 45 minut. Z testu z logiky je tak možné získat celkově až 40 bodů.
Všeobecné předpoklady pro vysokoškolské studium obsahují celkem 35 úloh, zastupujících
vybrané hlavní skupiny obecných dovedností, nezbytných k úspěšnému studiu vysoké školy
humanitního zaměření. Úlohy jsou rozdělené do části verbální dovednosti zaměřené na šíři a
přesnost používání jazyka a do části zaměřené na základy kvantitativního a symbolického myšlení.
Každá úloha obsahuje právě jednu správnou odpověď na zadání úlohy. Za správně vyřešenou
úlohu (uchazeč vybral správnou odpověď) bude přidělen 1 bod, za nesprávně vyřešenou úlohu
(uchazeč vybral jinou než správnou odpověď) -1/4 bodu (mínus ¼ bodu), za vynechanou nebo
neplatně vyřešenou úlohu (uchazeč nevybral žádnou odpověď nebo vybral více než jednu odpověď)
0 bodů. Na řešení druhé části testu je vyhrazeno 35 minut. Z testu z logiky je tak možné získat
celkově až 35 bodů.
Čistý čas na vypracování testu je 105 minut (1 hodina a 45 minut).
Celkově je možné získat z přijímacího testu až 105 bodů, s bodovým ohodnocením
maturity a zkoušky z cizího jazyka až 115 bodů. Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání
mohou na základě zvláštní smlouvy podle dosažených studijních výsledků získat dalších až 10,5
„bonifikačních“ bodů, tedy celkem až 125,5 bodů.
Průběh zkoušky
Při vstupu do budovy se uchazeč prokáže pozvánkou ke zkoušce1. Na rozpisu umístěném ve
vstupním prostoru budovy vyhledá číslo a umístění učebny, ve které zkoušku vykoná. V učebně

1

Dostaví-li se uchazeč na jiné místo než má uvedené v pozvánce ke zkoušce, bude mu umožněno vykonat na tomto
místě přijímací zkoušku jen v případě, že to umožňují kapacitní možnosti místa a koordinátor zkoušek v daném místě
uzná uchazečovy důvody pro změnu místa jako opodstatněné.

nalezne na tabuli rozpis jednotlivých míst v učebně a zaujme místo označené jeho identifikačním
číslem.
Během prezence administrátor ověří totožnost uchazeče podle občanského průkazu, údajů na
pozvánce a rozpisu uchazečů a převezme ověřenou kopii maturitního vysvědčení, eventuálně
certifikátu o zkoušce z cizího jazyka. Administrátor neověřuje správnost či pravost těchto
dokumentů, pouze je od účastníků zkoušek vybere. Nesprávné dokumenty nebo dokumenty bez
patřičných náležitostí budou vyřazeny až při dodatečné kontrole těchto dokumentů. Po prezenci
administrátor dále rozdá uchazečům záznamové archy, do kterých budou zaznamenávat odpovědi
na jednotlivé úlohy. Administrativní úkony zaberou cca 30-40 minut před samotným zahájením
testování. Samotné testování bude v zásadě zahájeno v časovém rozmezí 9.40 – 9.55 hod.
Záznam odpovědí do záznamového archu: Uchazeči budou zaznamenávat správné odpovědi
do záznamového archu, v němž ke každé úloze je přiřazena pětice čtverečků označených
stejně, jako jsou označeny odpovědi v úloze (A, B, C, D, E). Vzor záznamového archu je v
příloze č. 5 tohoto pokynu. Bude-li uchazeč danou odpověď považovat za správnou, vyznačí
v příslušném čtverečku diagonální křížek jednoduchými, ale zřetelnými čarami. Pokud
odpověď nepovažuje za správnou, ponechá příslušný čtvereček prázdný. Jakékoliv zápisy nebo
značky mimo vnitřní část čtverečků jsou při strojovém vyhodnocení skenovacím zařízením
ignorovány – nemá proto cenu vpisovat do záznamového archu jakékoliv textové nebo
symbolické vzkazy. Doporučeným psacím nástrojem je tenký černý mikrofix (Centropen 0,3
liner), případně černá propisovací tužka. Je ve vlastním zájmu uchazeče doporučení
respektovat, neboť použití jiných nástrojů (pera nebo mikrofixy jiné barvy, fixy zanechávající
příliš silnou stopu nebo naopak tužky zanechávající příliš slabou stopu apod.) může ovlivnit
výsledek elektronického zpracování záznamových archů (příliš slabý křížek může být
vyhodnocen jako prázdný čtvereček, příliš silný křížek jako zcela zaplněný čtvereček, který má
při vyhodnocení stejný význam jako prázdný čtvereček).
Změna původně vyznačené odpovědi: Pokud se uchazeč rozhodne změnit původně
vyznačenou odpověď, začerní zcela čtvereček s původně vyznačeným křížkem a vyznačí křížek
do čtverečku náležejícího nově vybrané odpovědi. (!!!) K jednou změněné odpovědi již není
možné se znovu vrátit – věnujte proto případným změnám odpovědí přiměřenou dávku
pozornosti a rozvážnosti.
Identifikace uchazeče: Identifikace uchazeče je na záznamovém archu provedena předtištěním
identifikačního čísla uchazeče v binárním zobrazení v horní části archu – jakékoliv úpravy této
části archu (vpisováním, gumováním nebo jiným způsobem) budou posouzeny jako pokus o
podvodné chování s cílem přiřadit výsledky na archu jinému uchazeči; takto jakkoliv
pozměněné archy budou z vyhodnocení vyloučeny a výsledek uchazeče vyhodnocen jako 0
bodů. Pro možnost kontroly během prezence a rozdávání záznamových archů je identifikační
číslo uchazeče vytištěno na záznamovém archu i v alfanumerické podobě. (!!!) Důrazně
upozorňujeme, že uchazeč se na záznamový arch nikam nepodepisuje.

Poté administrátor zopakuje uchazečům hlavní informace o řešení testů (způsob záznamu
odpovědi a možnost její změny, časový průběh zkoušky, pravidla regulérního chování u zkoušky) a
zodpoví případné dotazy. Před rozdáním první části testu (Všeobecný přehled) vyzve administrátor
dobrovolníky z řad uchazečů, aby ověřili neporušenost pečetí na obálkách se zadáním zkoušek a
upozorní uchazeče, že nesmějí zadání otevřít do doby, než je k tomu vyzve2. Poté zadávající napíše
na tabuli čas začátku a konce zkoušky a vydá uchazečům pokyn k zahájení práce.
Pět minut před vypršením stanovené doby administrátor upozorní uchazeče, že do konce
vyhrazené doby zbývá právě 5 minut. Po vypršení stanovené doby vyzve administrátor uchazeče
k ukončení práce, zavření zadání, odložení psacích potřeb a vybere zadání testu. Provede stručnou
instruktáž před druhou částí testu (Logika), v níž zopakuje základní informace o testu a způsobu
záznamu odpovědi. Poté stejným způsobem jako u první části rozdá testy, napíše na tabuli čas
začátku a konce zkoušky a vydá pokyn k zahájení práce.
Analogicky jako při ukončení první části a zahájení druhé části proběhne i ukončení druhé
části testu a zahájení třetí části testu (Všeobecné předpoklady).
Na konci třetí části testu administrátor vybere od uchazečů záznamové archy, vloží je do
připravené obálky, stanoveným způsobem zapečetí a nechá ověřit zapečetění dvěma dobrovolníky
z řad uchazečů, kteří zároveň vyplní záznam na protokolu o zkoušce3. Poté administrátor umožní
uchazečům vzít si zpět zadání prvních dvou částí zkoušky a ukončí zkoušku. Teprve po kontrole,
že všichni uchazeči odevzdali vyplněné záznamové archy, mohou uchazeči na pokyn
administrátora danou místnost opustit. Vzhledem k uvedeným nutným organizačním úkonům
(prezence, instruktáž, kontroly zapečetění, vyplnění protokolu o zkoušce) je nutné počítat s tím, že
celková doba zkoušky bude delší, než je vlastní doba určená pro vypracování testu (zpravidla o 30 –
40 minut).
Důrazně upozorňujeme, že u přijímací zkoušky (testu) se nesmí používat žádné vlastní
pomůcky (encyklopedie nebo slovníky či jakékoliv jiné publikace, přenosné počítače, kalkulačky
apod.). Každý uchazeč tak bude používat pouze psací potřeby; žádné další předměty po zahájení
zkoušky nejsou na lavici povoleny (tolerována je láhev s nápojem do objemu 1 litr, pokud má
odstraněnou etiketu a její povrch neobsahuje žádný text). Volné listy papíru jsou součástí zadání
druhé a třetí části testu (k řešení první části testu není papír na poznámky třeba a není proto
povolen), uchazeč je během řešení z testu nevyjímá (kromě poznámek na volných listech je možné
vpisovat poznámky přímo do zadání testů, která uchazeči po zkoušce zůstávají). Jakékoliv
poznámky na papírech nebo v zadaní testů však nebudou brány v úvahu při přezkumném řízení,
stejně jako se nelze odvolávat na vyznačení odpovědí kdekoliv jinde mimo záznamového archu.
Žádné ze svých věcí uchazeč neumísťuje ani do lavice; vše, co si ke zkoušce přinesl, musí mít
během zkoušky umístěno v uzavřené tašce. Uchazeč je rovněž povinen před zahájením zkoušky
2

Otevření zadání testu před vydáním pokynu k práci může být důvodem pro okamžité vyloučení daného uchazeče ze
zkoušky.
3
Obsahem záznamu uchazečů je vyjádření k tomu, zda zkouška dle jejich názoru proběhla regulérním způsobem, bez
rušivých vlivů a podle předem stanovených pravidel. Každý z účastníků zkoušky má právo připojit k zápisu vlastní
připomínky.

vypnout mobilní telefon a zvukové signály na hodinkách, případně jakékoliv další zvukové signály
na jeho elektronických zařízeních. Nerespektování tohoto zákazu může být důvodem pro vyloučení
uchazeče od zkoušky, stejně jako pokusy o komunikaci s dalšími uchazeči, použití nedovolených
pomůcek nebo neopodstatněné chování rušící ostatní uchazeče.
Administrátor je oprávněn v případě jakéhokoliv oprávněného podezření z
nerespektování pravidel regulérního chování odebrat uchazeči jeho záznamový arch, ukončit
jeho přijímací zkoušku a zvážit, zda nedodržení podmínek přijímacího řízení nenaplňuje intenzitu
přestupku nebo dokonce trestného činu a iniciovat v tomto smyslu další opatření.
Během prezence a úvodní instruktáže pořídí koordinátor zkoušek nebo jím pověřená osoba
dvě fotografie, dokumentující rozsazení uchazečů v místnosti. Uchazeč je povinen respektovat
pokyny koordinátora motivované snahou o co nejvyšší průkaznost pořízených fotografií4.
Po prezenci před první částí testu ani kdykoliv v jeho průběhu již není dovoleno opustit
místnost, v níž má uchazeč psát test. Před uplynutím časového limitu je možné odejít z místnosti
jen s výslovným svolením administrátora zkoušek s tím, že nesmí být rušeni ostatní uchazeči
v práci. Administrátor je oprávněn zvážit možnost předčasného odchodu podle charakteru místnosti
a případně předčasný odchod zakázat. Uchazeč, který by opustil místnost před uplynutím časového
limitu, se v žádném případě nemůže vrátit a pokračovat v daném testu. Rovněž tak se nemůže
v přezkumném řízení dovolávat nevyčerpání časového limitu.
Vyhodnocení testu
Po ukončení přijímací zkoušky (testu) budou zapečetěné obálky se záznamovými archy
uchazečů soustředěny v sídle smluvní agentury, která je jako anonymní naskenuje.
Z vyhodnocených výsledků bude zpracováno výsledné pořadí uchazečů, od bodově
nejúspěšnějších k nejméně úspěšnému, bez ohledu na termín zkoušky. To je možné provést až po
náhradním termínu 19. 6. 2007. V jednotlivých bodových skupinách řadí počítač uchazeče podle
abecedy.
Po naskenování záznamových archů je PF UK na svých webových stránkách zveřejní; přístup
k nim budou mít uchazeči po zadání identifikačního čísla. Po náhradním termínu PF UK zveřejní
stejným způsobem i autorské řešení jednotlivých úloh. Toto zveřejnění je však třeba považovat za
předběžné a neoficiální, bude však dána možnost se k testům elektronicky vyjádřit.
Výsledek zkoušky a rozhodnutí o přijetí
Oficiální výsledky přijímacích zkoušek včetně vyhodnoceného testu uchazeče budou
k dispozici na internetu po rozhodnutí děkana o přijetí. To se předpokládá v pátek 22. 6. 2007 v
odpoledních hodinách. K těmto údajům budou mít přístup uchazeči pouze po zadání svého
identifikačního čísla; výsledek jiného uchazeče bez zadání identifikačního čísla nebude přístupný.
Toto opatření vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Před
rozhodnutím děkana se žádné informace o výsledcích přijímacích zkoušek na PF UK nepodávají a
4

Filmy s pořízenými fotografiemi se standardně nevyvolávají v případě, že nedojde ke zpochybnění identity některého
účastníka zkoušky a po roce se protokolárně likvidují. Digitálně pořízené fotografie se uloží v šifrované podobě na
záznamové médium uložené společně s nevyvolanými filmy.

je zbytečné se jich dožadovat. Písemné rozhodnutí děkana PF UK o přijetí nebo nepřijetí ke
studiu (podepsaném děkanem nebo proděkanem), jež jako jediné má povahu správního rozhodnutí,
obdrží každý uchazeč na adresu trvalého bydliště doporučeně do vlastních rukou (předpoklad
je, že se tak stane v první polovině července 2007). Požadavek doručení do vlastních rukou je dán §
50 odst. 5 zákona o vysokých školách a PF UK, proto nemůže vyhovět individuálním žádostem o
jiný způsob doručení. O možnosti osobního převzetí rozhodnutí budou uchazeči informováni na
webových stránkách PF UK. Rozhodnutí děkana bude obsahovat výrok o přijetí nebo nepřijetí, údaj
o minimálním počtu bodů nutných k přijetí a údaj o počtu bodů získaných uchazečem (ke dni
rozhodnutí děkana).

Nahlížení do rozhodných materiálů
Podle zákona o vysokých školách (§ 50 odst. 6) a Řádu přijímacího řízení UK má uchazeč o
studium právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí ke studiu. Toto právo nahlédnout PF UK zajistí zveřejněním testu uchazeče na internetu
(viz výše) i možností eventuálního fyzického nahlížení v budově PF UK – bližší informace budou
zveřejněny na webové stránce PF UK. Při fyzickém nahlížení však uchazeč nebude vidět jiné
materiály, než ty, které budou na internetu. Na internetu budou testy uchazečů ponechány
minimálně do konečného rozhodnutí rektora UK po přezkumném řízení (předpokládá se v první
polovině září 2007). Žádostem uchazečů o individuální termíny nahlížení nelze vyhovět.
Přezkumné řízení
Uchazeč může podle § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách požádat o přezkoumání
rozhodnutí děkana ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že
každý uchazeč může znát svůj test a jeho vyhodnocení prostřednictvím internetu v zásadě již od 23.
6. 2007, není bezpodmínečně nutné pro podání žádosti o přezkum čekat až na doručení rozhodnutí
děkana. Pro takové případy bude na internetu ke stažení oficiální formulář žádosti o přezkum.
Bezprostředně po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o přezkoumání rozhodnutí (předpoklad
je v polovině srpna 2007) zveřejní PF UK případně nově dosažené počty bodů jednotlivých
uchazečů po provedených opravách vyhodnocení testů stejným způsobem, jako je zveřejnila
bezprostředně po původním rozhodnutí děkana (internet po zadání identifikačního čísla). Uchazeči
budou tímto informováni, nakolik PF UK uznala nebo neuznala jejich připomínky.
Pokud děkan nezmění své rozhodnutí, předá žádost o přezkoumání k rozhodnutí
rektorovi UK. Rektor podle zákona změní rozhodnutí, jen pokud bylo vydáno v rozporu se
zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy nebo podmínkami pro přijetí. Jinak žádost zamítne
a původní rozhodnutí potvrdí. Od účinnosti zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se tak již
nejedná o odvolání a pokud by žádost o přezkoumání byla koncipována jako odvolání (bez
označení, v čem má rozhodnutí děkana odporovat zákonu, vnitřnímu předpisu UK nebo podmínkám
pro přijetí), nemůže jí být ze zákona vyhověno. Rozhodnutí rektora UK je konečné.

V případě přezkoumávání rozhodnutí rektorem UK zajišťuje toto přezkumné řízení studijní
odbor rektorátu UK. Je proto bezpředmětné se informovat o výsledku přezkumu (včetně otázek na
zasílání rozhodnutí rektora UK) na PF UK; případné dotazy je třeba směřovat na příslušný odbor
rektorátu UK.
Harmonogram přijímacího řízení
Harmonogram přijímacího řízení včetně přezkumného řízení bude zveřejněn na úřední desce
PF UK na internetu.
Zápis přijatých uchazečů ke studiu
Přijatí uchazeči budou písemně pozváni k zápisu do studia. Zápis je plánován v týdnu od 3.9
do 7.9.2007. Pro případ, že by přijatý uchazeč do data zápisu neobdržel písemné rozhodnutí děkana
PF UK spolu s pozvánkou a informacemi o zápisu, bude se řídit pokyny, zveřejněnými na
webových stránkách PF UK.
Kurz celoživotního vzdělávání
Nepřijatí uchazeči mají možnost se přihlásit do mimořádného studia – kurzu
celoživotního vzdělávání. Informace o tomto kurzu jsou v příloze č. 6 tohoto pokynu.

V Praze dne 2. 4. 2007
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., v.r.
děkan PF UK

Příloha č. 1 - Usnesení akademického senátu PF UK z 21. 9. 2006

Další podmínky pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro akademický rok 2007/2008 (§ 49 odst. 1 zákona o
vysokých školách) schválené akademickým senátem Právnické fakulty UK podle čl. 13 odst. 1
písm. e) Statutu Právnické fakulty UK
A. Termíny zkoušek: řádné
– 9. 6. 2007
náhradní – 19. 6. 2007
mimořádné - 5.9. 2007
Termín pro podávání přihlášek ke studiu určí rektor. Přihlášky bude možné získat
v elektronické podobě.

i

B. Požadavky na uchazeče:
Zkouška bude organizována jako jednokolová formou písemného testu, složeného
z několika částí. Test bude obsahovat otázky prověřující znalosti (z historie, politického
zeměpisu, kultury, politických reálií, filozofie, ekonomie, sociologie, základních právních
pojmů), schopnost logického úsudku a analýzy textu (kombinace logických podmínek,
vyvozování závěrů z textu) a obecné předpoklady uchazečů k vysokoškolskému studiu
(verbální dovednosti zaměřené na šíři a přesnost používaní jazyka, základy kvantitativního a
symbolického myšlení).
Základní právní pojmy budou vycházet z Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod
a ze zákona o vysokých školách. Dále jsou jako studijní materiál vymezující rámec znalostní
části testu doporučeny středoškolské učebnice (v zásadě opatřené schvalovací doložkou
MŠMT). Jejich seznam bude zveřejněn do konce října 2006.
C. Organizace přijímacích zkoušek a hodnocení uchazečů:
Žádné otázky ani z jedné části písemného testu nebudou předem zveřejněny (nejpozději 5
týdnů před řádným termínem zkoušek budou zveřejněny vzorové otázky).
Otázky každé z částí testu s možností kontroly ze strany fakulty připraví a před zkouškou
dodá externí subjekt v rovnocenných variantách pro řádný, náhradní a mimořádný termín zkoušky.
Konkrétní varianta testu bude určena bezprostředně před zahájením zkoušky.
Odpovědi na jednotlivé otázky budou vyhodnoceny přidělením bodů. Test bude vytvořen
tak, aby z maximálně dosažitelného počtu bodů v zásadě připadla:
a) cca 1/3 bodů na otázky ze znalostního testu,
b) cca 1/3 bodů na otázky zkoumající logický úsudek a analýzu textu
c) cca 1/3 bodů na otázky prověřující obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu.
Vyhodnocení testu bude anonymní. Celkově dosažený počet bodů bude dán součtem uchazečových
bodů v jednotlivých částech testu.
V přijímacím řízení budou zohledněny výsledky maturity (s vyznamenáním) připočtením
počtu bodů rovnajících se 5 % z maximálně dosažitelného počtu bodů v testu (po možném
zaokrouhlení) a státní nebo mezinárodně uznávané zkoušky z cizích jazyků (od úrovně B2

včetně podle Evropského referenčního rámce), rovněž připočtením počtu bodů rovnajících se 5 % z
maximálně dosažitelného počtu bodů v testu (po možném zaokrouhlení). Státní a mezinárodně
uznávané zkoušky budou zohledněny z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny a
španělštiny u těch uchazečů, pro něž bude daný jazyk jazykem cizím.
Uchazečům, kteří absolvovali kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) podle zvláštní smlouvy,
budou zohledněny jejich studijní výsledky v tomto kurzu podle uzavřené smlouvy. Dosáhnou-li
průměru 1,5 a splní-li i všechny ostatní stanovené studijní povinnosti může děkan rozhodnout o
jejich přijetí s prominutím přijímací zkoušky.
Ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (zejména zdravotních – držitelé průkazů
TP, ZTP a ZTP/P) může děkan na základě individuální žádosti povolit vykonání přijímací zkoušky
ústní formou v rozsahu přiměřeném testu.
Ke zveřejnění výsledků přijímací zkoušky prostřednictvím internetu bude každému
uchazeči nejpozději se zaslanou pozvánkou na zkoušku přiděleno individuální identifikační
číslo („PIN“).
D. Počet přijatých (bez přezkumného řízení):
700 plus každý další uchazeč, který dosáhne stejného počtu bodů jako uchazeč na 700.
místě, plus ti účastníci organizovaného kurzu CŽV, jimž nebyla prominuta přijímací zkouška a kteří
na základě výsledků přijímacího řízení dosáhnou minimálně stejného počtu bodů jako 700. uchazeč
z pořadí podle výsledků v přijímacím řízení (pro tyto uchazeče bude veden oddělený seznam).

Příloha č. 2 - Seznam mezinárodně uznávaných zkoušek z cizích jazyků

Vzhledem k významu znalostí cizích jazyků pro moderní studium práva Akademický senát PF UK rozhodl,
že budou přiděleny zvláštní body v přijímacím řízení těm uchazečům, kteří se prokáží vysvědčením o
vykonání standardizované zkoušky z cizího jazyka, jež odpovídá alespoň úrovni B2 podle Evropského
referenčního rámce (Společný evropský referenční rámec Rady Evropy - Doporučení č. (82)18 Výboru
ministrů členských států Rady Evropy).
V přijímacím řízení v r. 2007 přistupujeme k bonifikaci českých a mezinárodních standardizovaných
zkoušek z cizích jazyků s těmito pravidly:

1. V přijímacím řízení lze uplatnit vysvědčení o složení standardizovaných zkoušek z cizích
jazyků, které se na Právnické fakultě vyučují. Jedná se o tyto jazyky: angličtina,
němčina, francouzština, španělština, italština a ruština.
2. Pro získání bonifikace je nutné předat v den konání přijímací zkoušky na PF UK úředně
ověřenou kopii vysvědčení. Jiná forma nebude pro potřeby bonifikace uznána.
3. V případě, že v době konání přijímací zkoušky uchazeč ještě neobdržel originál
vysvědčení, jenž mu bude zaslán později, nejpozději však během lhůty pro podání
žádosti o přezkum, lze uplatnit nárok na přiznání bonifikace v žádosti o přezkum
doplněné úředně ověřenou kopií předmětného vysvědčení. Zkouška z cizího jazyka musí
být vykonána nejpozději do konce šk. roku 2006-2007.
4. Každý uchazeč může uplatnit pouze jedno vysvědčení pro udělení bonifikace.
5. Seznam standardizovaných zkoušek pro jednotlivé jazyky je přiložen.
6. Pro uznání maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou
vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze platí Rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984
Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek
ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve
spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou
republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p.
s. , č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002.
7. Mezinárodní maturitní zkouška International Baccalaureat z cizího jazyka bude uznána
pro bonifikaci tehdy, je-li tento cizí jazyk na diplomu IB označen jako předmět A1 nebo
A2. Týká se angličtiny studované na bilingvním gymnáziu kdekoliv ve světě, jež je
zařazeno do sítě škol oprávněných vydávat International Baccalaureat, němčiny v
regionech s němčinou jako úředním jazykem (Internationales Baccalaureat),
francouzštiny ve frankofonních oblastech (Baccalauréat International), italštiny
(Baccellierato Internacionale) v regionech s italštinou jako úředním jazykem a
španělštiny v zemích se španělštinou jako úředním jazykem (Bachillerato
Internacional), ovšem pouze tehdy, jsou-li tyto cizí jazyky označeny stupni A1 nebo A2.

Přehled zkoušek pro přidělení bodů v přijímacím řízení na PF UK v r. 2007
Angličtina

Úroveň
B2

Zkouška
FCE - First Certificate in English
IELTS 4,5 – 6

BEC 2 - The Business English Certificate 2
STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR)
státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška
základní)
TOEFL 480-549
TOEFL CB 157-212
TELC (The European Language Certificates) - Certificate in English
- advantage (B2)
TELC - Certificate in English for Business Purposes - B2
TELC - B2 English for Technical Purposes
International ESOL and Spoken ESOL - Communicator
Pitman Intermediate (Level 2) – Intermediate First Class Pass - B2
Vantage
C1-C2

IELTS 6,5 – 9
CAE - Certificate in Advanced English
CPE - Certificate of Proficiency in English
BEC 3 - The Business English Certificate 3
CEIBT - Certificate in English for International Business and Trade
STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR)
TOEFL 550-677
TOEFL CB 213-300
Pitman Higher Intermediate (Level 2)
Pitman Advanced (Level 3)
International ESOL and Spoken ESOL - Expert
International ESOL and Spoken ESOL - Mastery
státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická,
překladatelská
státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška
všeobecná)
maturitní zkouška z angličtiny jako prvního cizího jazyka ve
třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *)
diplom o absolvování oborového studia angličtiny
(anglistiky/amerikanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě

Němčina

Úroveň Zkouška
B2

TELC (The European Language Certificates) - Zertifikat Deutsch
Plus (B2)
TestDaf - (B2)

Zertifikat Deutsch für den Beruf
státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška
základní)
STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR)
C1-C2

ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung
ÖSD-Mittelstufe (dnes Mittelstufe Deutsch - MD)
DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International
ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung
KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom
GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom
TestDaf - 3 (C1)
TestDaf - 4 (C2)
STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR)
DWD - Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (Wirtschachftssprache
Deutsch -- WD)
DSD - Deutsches Sprachdiplom (Stufe 2) der KMK
státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška
všeobecná)
maturitní zkouška z němčiny jako prvního cizího jazyka ve třídách
gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *)
diplom o absolvování oborového studia němčiny (germanistiky) na
filozofické nebo pedagogické fakultě
státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

Francouzština

Úroveň Zkouška
B2

DELF 2 (A5, A6) -- Diplome élementaire de langue française
DL - Diplome de Langue Française
DFA 1, DFA 2 - Diplome de français des affaires
CFJ - Certificat de français juridique
CFS - Certificat de français de secrétariat
CFTH - Certificat de français du tourisme et de l'hotellerie
CFST - Certificat de français scientifique et technique
TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificat
Supérieur de Français
STANAG 6001 - 2.stupeň (zkouška MO ČR)
státní základní jazyková zkouška (státní jazyková zkouška
základní)

C1-C2

DALF - Diplome approfondi de langue française (1. a 2. stupeň)
DS - Diplome Supérieur d'Etudes Françaises Modernes
DHEF - Diplome de Hautes Etudes Françaises
CFP - Certificat de français professionel
DAFA - Diplome approfondi de français des affaires
STANAG 6001 - 3.stupeň (zkouška MO ČR)
státní všeobecná jazyková zkouška (státní jazyková zkouška
všeobecná)
maturitní zkouška z francouzštiny jako prvního cizího jazyka ve
třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *)
diplom o absolvování oborového studia francouzštiny
(romanistiky) na filozofické nebo pedagogické fakultě
státní jazyková zkouška speciální -- tlumočnická, překladatelská

Italština

1. Základní státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška základní)
2. Všeobecná státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z italštiny (státní jazyková zkouška speciální)
4. Maturitní zkouška z italštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou
vybraných předmětů v cizím jazyce *)
5. diplom o absolvování oborového studia italštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě
6. 6. TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato Superiore d'Italiano
7. Ověření o znalosti italštiny
CILS 2: obtížnostní stupeň
CILS 3: obtížnostní stupeň
CILS 4: obtížnostní stupeň

jako cizího jazyka (CILS) - Univerzita pro cizince v Sieně
: B2
: C1
: C2

Španělština

1. Základní státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška základní)
2. Všeobecná státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška ze španělštiny (státní jazyková zkouška
speciální)
4. Maturitní zkouška ze španělštiny jako prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce *)
5. diplom o absolvování oborového studia španělštiny na filozofické nebo pedagogické
fakultě
6. 6. TELC (The European Language Certificates) - B2 Certificato de Espa?ol para
relaciones profesionales
7. Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera (DELE), organizuje univerzita v
Salamance a Instituto Cervantes.
Diploma Básico obtížnostní stupeň : B2
Diploma Superior obtížnostní stupeň : C2
Ruština

1. Základní státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška základní)
2. Všeobecná státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška všeobecná)
3. Překladatelsko-tlumočnická státní zkouška z ruštiny (státní jazyková zkouška speciální)
4. diplom o absolvování oborového studia ruštiny na filozofické nebo pedagogické fakultě
5. TELC (The European Language Certificates) - B2 (Certificate in Russian Plus)
6. Mezinárodní zkoušky z ruského jazyka Státního institutu ruského jazyka A.S.Puškina
(certifikované Hlavním centrem testování občanů cizích zemí Ministerstva vzdělávání
Ruské federace)
"Ekzamen po russkomu jazyku razgovornogo obščenija" úroveň 2 a výše
"Ekzamen po russkomu jazyku delovogo obščenija" úroveň 2 a výše

Základní předpisy:
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o
soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglické
gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate č. j. 28 020/2001-23 ze dne 1. 2. 2002.
Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o
soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných
předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím
Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p.
s., č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002.
Podle uvedeného rozhodnutí č. j. 28 019/2001-23 se postupuje při maturitních zkouškách ve třídách s
výukou vybraných předmětů v cizím jazyce v těchto gymnáziích :

1. Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 (česko-anglické třídy zřízené ve spolupráci
s Velkou Británií)
2. Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 (českéfrancouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií)
3. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 (česko-francouzské třídy
zřízené ve spolupráci s Francií)
4. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 (česko-francouzské třídy zřízené ve
spolupráci s Francií)
5. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860 (česko-francouzské třídy
zřízené ve spolupráci s Francií)
6. Gymnázium, Písek, Komenského 89 (česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s
Francouzským společenstvím Belgie)
7. Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 (česko-německé třídy zřízené ve
spolupráci se Spolkovou republikou Německo)
8. Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Na Ohradě 1700 (česko-německé třídy zřízené ve
spolupráci se Spolkovou republikou Německo- - dobíhající studium)
9. Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4 (česko-německé třídy
zřízené ve spolupráci s Rakouskem)
10. Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 (česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií)
11. Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se
Španělskem)
12. Gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se
Španělskem)
13. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 (česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se
Španělskem)
14. Rakouská škola v Praze, o. p. s., Praha 5, Drtinova ul. 3

*) Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002

Příloha č. 3 - Vzorové (typové) otázky

A. VŠEOBECNÝ PŘEHLED (UKÁZKY ÚLOH)
1.

5.

Vypuknutí tzv. Pařížské komuny (tj. povstání dělníků
podporovaných národní gardou, které mělo nastolit
socialismus) bylo důsledkem:

Čl. 1 odst. 1 Ústavy charakterizuje Českou republiku.
Kterého z následujících výrazů k charakteristice státu
neužívá?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

napoleonských válek
revolučního roku 1848
prusko-francouzské války
I. světové války
prusko-rakouské války

svrchovaný
demokratický
právní
sociální
založený na úctě k právům člověka a občana

2.

6.

Která z následujících skutečností nesouvisí s vývojem
v Sovětském Rusku mezi léty 1917 a 1921?

Kterým orgánem a kdy byla přijata Ústava České
republiky?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Federálním shromážděním České a Slovenské
Federativní Republiky dne 9. ledna 1991
(B) Českou národní radou dne 16. prosince 1992
(C) Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České
republiky dne 1. ledna 1993
(D) Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu
České republiky na společné schůzi dne 29.
prosince 1992
(E) Ústavodárným shromážděním České republiky dne
6. června 1992

Lev Nikolajevič Trockij musel emigrovat
vojenská intervence dohodových států
občanská válka
vznik komunistické internacionály
byla založena Čeka (politická policie)

3.
Jak se zachová spotřebitel, když je mezní užitek ze
statku vyšší než cena statku?
(A) Zvýší nákup statku.
(B) Počká na zvýšení ceny na úroveň mezního užitku
a pak nákup realizuje.
(C) Počká na snížení mezního užitku na úroveň ceny
a pak nákup realizuje.
(D) Tato situace nemůže nastat.
(E) Žádná z možností (A) až (D) není správná.
4.
Okolnosti vývoje v 1. třetině 19. století přispěly zejména
mezi mládeží k šíření pocitu ROZČAROVÁNÍ, který se
stal základem a východiskem nového uměleckého směru
– romantismu. Jeho stoupenci prožívali především
MUČIVÝ ROZPOR mezi svou představou o vlastním
postavení ve světě, o tom, jací by měli být lidé kolem
nich a jak by se k sobě měli chovat, a REÁLNÝM
STAVEM
mezilidských
vztahů.
Důsledkem
nespokojenosti s rodící se společností a hodnotami, které
vyznávali, bylo obrácení pozornosti do SOUČASNOSTI,
její idealizace atd.
Který z tučně vytištěných výrazů v uvedeném textu je
chybný?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

rozčarování
mučivý rozpor
reálný stav
současnost
Uvedený text je bez chyby.

7.
Která z následujících zemí není součástí Společenství
nezávislých států?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gruzie
Moldávie
Ukrajina
Arménie
Mongolsko

8.
„Předně ať žádný nemá žádného jmění soukromého, leda
co jest nejnutnější, potom ať žádný nemá takového bytu
a hospodářských místností, kam by nemohl vejít každý,
kdo by chtěl“…
Dále je potřeba, aby „všechny ženy byly společné všem
mužům a soukromě aby žádná s žádným nežila, také děti
aby byly společné a aby rodič neznal svého rozence ani
dítě rodiče.“
Který z následujících filozofů je autorem uvedené ideje?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sokrates
Platón
sv. Augustin
Aristoteles
Marcus Aurelius

B. LOGIKA (UKÁZKY ÚLOH)
Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si přečtěte
pečlivě zadání. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu
jedinou úlohu. Jsou-li úlohy založené na textu, vycházejte pouze z informací, které jsou v tomto textu obsažené.
U některých úloh bude užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší
z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná.
Porušování povinnosti se dopustí občan, který týrá nebo
trpí týrání zvířete, neumožní zvířeti přirozený
odpočinek a řádnou péči nebo poruší jinou stanovenou
povinnost vyplývající ze zákona na ochranu zvířat proti
týrání.

V následujících úlohách vycházejte pouze z informací
uvedených v úvodním textu. Každou úlohu řešte
nezávisle na ostatních.

Z textu vyplývá, že:

Už řecký filosof Pythagoras poznal, že všecky věci a
jevy v kosmu se dají vyjádřit v číselných poměrech.
Podle nauky kabaly je duchovní vesmír stvořen z deseti
pračísel, „sefirotů“. „Deset“ je také pro Pythagora
„dokonalé číslo“, protože může být vytvořeno
přičítáním prvních čtyř čísel (tetrakys). Už v Knize
moudrosti můžeme číst: „Bůh uspořádal všecko podle
míry, počtu a váhy“ (Moudrost 11, 21), a Babyloňané
přiřazovali dokonce svým bohům určitá čísla, stejně
jako Egypťané a Indové. Téměř ve všech kulturách
světa se číslo uvádí v souvislosti se symbolikou
pohlaví: lichá čísla jsou mužská, sudá naproti tomu
ženská. Pythagoras používal ve své slavné „Tabuli
protikladů“ stejného přiřazování. Oblastí, kde čísla a
jejich symbolický význam hrají odjakživa nejdůležitější
roli, je kosmologie: opět to byli Babyloňané, kteří
vytvořili ještě dnes platné dělení zvěrokruhu na dvanáct
znamení a obrazů, nebe dělili na sedm „poschodí“, sedm
planetárních sfér, nebo „sedm nebí“.
(Encyklopedie náboženství, Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří 1990)

(A) zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje pojem
přirozený odpočinek
(B) neumožnit zvířeti přirozený odpočinek je podle
zákona totéž jako týrat zvíře
(C) občan, který umožní zvířeti řádný odpočinek,
neporušuje povinnosti vyplývající ze zákona na
ochranu zvířat proti týrání
(D) občan porušující povinnosti vyplývající ze zákona
na ochranu zvířat proti týrání bude náležitě
potrestán
(E) přestoupit zákon na ochranu zvířat proti týrání lze i
jinak než týráním zvířete
TEXT K ULOHÁM 1 A 2
V jistém městečku žije šest mladých lidí (Adam,
Bedřich, Ctirad, Diana, Evelína a Felixie), kteří rádi
chodí do kina. Každý z přátel však chodí do kina za
jiných okolností:
• Pokud se promítá romantický film, Bedřich nejde na
promítání bez Evelíny.
• Adam a Evelína nechodí na akční filmy.
• Ctirad a Bedřich chodí jen na americké filmy.
• Diana chodí jen na filmy natočené v šedesátých
letech, zato žádný nevynechá.
• Adam neopomine žádné promítání, na které jde
Diana.
• Felixie a Bedřich se nesnášejí, nikdy nejsou
společně na jednom promítání.
1. Kolik z šesti přátel by se maximálně mohlo setkat na
romantickém americkém filmu z roku 1998?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
2. Co všechno můžeme říci o filmu, na kterém se
setkali pouze Adam a Bedřich?
(A) Není akční, je romantický, je americký, je
z šedesátých let.
(B) Není akční, není romantický, je americký.
(C) Není akční, je americký, není z šedesátých let.
(D) Není romantický, není americký, není z šedesátých
let.
(E) Není akční, není romantický, je americký, není
z šedesátých let.

TEXT K ULOHÁM 3 A 4

3. Autor se v úryvku textu zabývá:
(A) vyvozením kosmologických závěrů
(B) vysvětlením kabaly
(C) porovnáním Babyloňanů, Egypťanů a Indů
(D) představením filosofa Pythagora
(E) výkladem číselné symboliky
4. Proč je podle úryvku desítka takzvaným „dokonalým
číslem“?
(A) Protože podle kabaly původně existovalo deset
pračísel (sefirotů).
(B) Protože desítka byla přiřazena nejdůležitějšímu
babylonskému bohu.
(C) Protože je zvěrokruh rozdělen na deset znamení a
obrazů.
(D) Protože může být vytvořena součtem čísel 1, 2, 3 a
4.
(E) Protože na desítku Pythagoras poukazuje již ve
slavné Tabuli protikladů.

C. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY (UKÁZKY ÚLOH)
V následující větě jsou dvě prázdná místa, která značí,
že ve větě bylo něco vynecháno. Vyberte dvojici slov,
která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku.

GRAF K ÚLOHÁM 1 A 2
Autobus a cyklista vyjeli ze stejného místa stejným
směrem. Průběh jejich cest znázorňuje graf.

V _____ situaci vystoupil v přímém televizním přenosu
prezident a _____ všechny obyvatele k zachování klidu.
katastrofální – nabádal
nepřehledné – žádal
napjaté – přemlouval
klíčové – zapřísahal
kritické - vyzval

240
200
160
Ujeté km

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ujeté kilometry autobusu a cyklisty

Cyklista
Autobus

120
80
40

Vyberte dvojici slov, která nejlépe vystihuje vztah
mezi dvojicí slov v zadání.

0
8:00

9:00

10:00

11:00

generál : vojín
zákon : občan
otrokář : otrok
jezdec : kůň
mozek : sval

Ke slovu v zadání vyberte z nabízených slov to, které
se nejvíce blíží k jeho opačnému významu.

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Čas

ROZKAZ : SLUHA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12:00

1. Ve kterém časovém úseku jeli autobus a cyklista
stejně rychle?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

v době od 8:00 h do 9:00 h
v době od 12:00 h do 13:00 h
v době od 12:30 h do 13:00 h
v době od 10:00 h do 13:00 h
v době od 14:30 h do 15:00 h

NEUSTÁLÝ

2. Jakou průměrnou rychlostí jel autobus v době od
14:30 h do 16:30 h?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) 120 km za hodinu
(B) 90 km za hodinu
(C) 75 km za hodinu
(D) 60 km za hodinu
(E)
5 km za hodinu

žádný
přerušovaný
častý
ojedinělý
zpomalený

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla
reálná. Čáry, které se jeví jako přímé, považujte za
přímky. Číslo umístěné u části geometrického obrazce
označuje velikost této části. (Není dovoleno používat
kalkulačky!)
Od domu vede přímá cesta, podél níž jsou na jedné
straně umístěny patníky. První patník stojí 40 metrů od
domu, třetí patník 100 metrů od domu. Vzdálenosti
mezi sousedními patníky jsou přitom stejné. Jak daleko
od domu stojí pátý patník?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

120 metrů
140 metrů
150 metrů
160 metrů
167 metrů

V následující úloze
hodnoty.
obsah kruhu o
poloměru r
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

je vaším úkolem porovnat dvě
dvojnásobek obsahu
kruhu o poloměru r/2

Větší je hodnota vlevo.
Větší je hodnota vpravo.
Obě hodnoty jsou stejně velké.
Nelze určit, která hodnota je větší.
Žádná z možností (A) až (D) není správná.

Příloha č. 4 - Adresy konání přijímací zkoušky

č.

Místo konání
zkoušek

1

Brno 1

2

Břeclav 2

3

České Budějovice 3

Gymnázium olympijských nadějí, Kubatova 1, České Budějovice

4

České Budějovice 4

České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54a, České Budějovice

5

Hradec Králové 5

SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové

6

Hradec Králové 6

Gymnázium J.K.Tyla, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

7

Jihlava 7

8

Karlovy Vary 8

9

Kladno 9

Gymnázium, nám. E. Beneše 1573, Kladno

10

Kolín 10

Gymnázium, Žižkova 162, Kolín

11

Liberec 11

12

Olomouc 12

13

Ostrava 13

Střední zdravotnická škola, Jeremenkova 2, Ostrava - Vítkovice

14

Ostrava 14

Střední zdravotnická škola, 1. Máje 11, Ostrava-Mariánské Hory

15

Ostrava 15

Gymnázium, Gustava Klimenta 493, Ostrava - Poruba

16

Příbram 16

Gymnázium, Komenského 402, Příbram

17

Plzeň 17

Gymnázium, Mikulášské náměstí 23, Plzeň

18

Praha 18

Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4

19

Praha 19

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6

20

Praha 20

Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 5

21

Praha 21

Obchodní akademie, Vinohradská 38, Praha 2

22

Praha 22

Obchodní akademie, Kubelíkova 37, Praha 3

23

Praha 23

VOŠ a SPŠ potravinářské technologie, Podskalská 10, Praha 2

24

Svitavy 24

Gymnázium, Sokolovská 1638, Svitavy

25

Teplice 25

26

Zlín 26

Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice
Budova Univerzity Tomáše Bati (označovaná US) – fakulta aplikované
informatiky. Nad Stráněmi 4511, Zlín

Celá adresa
SOŠ a SOU informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno
Gymnázium, Sady 28. října 1, Břeclav

Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava
Obchodní akademie a VOŠ, Bezručova 17, Karlovy Vary

Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec
Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc

Příloha č. 5 - Vzor záznamového archu
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Příloha č. 6 - Nabídka kurzu celoživotního vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách ve znění zákona č. 147/2001 Sb).

1. Do kurzu celoživotního vzdělávání (dále jen kurz) se může přihlásit jen účastník přijímacího
řízení do magisterského studijního programu na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze pro akademický rok 2007/2008. Přihlášky (jen v písemné listinné formě) zasílejte
nejpozději do 15. září 2007 na adresu: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, k rukám
Mgr. M. Balíkové, vedoucí studijního oddělení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
(rozhodující je datum podacího razítka). Pro přihlášky není stanoven závazný formulář.
V přihlášce je nutné uvést identifikační údaje uchazeče a označení kurzu celoživotního
vzdělávání. Doporučujeme, aby případní zájemci nevázali podání přihlášky do kurzu CŽV na
rozhodnutí rektora v přezkumném řízení.
2. O přijetí do kurzu rozhoduje děkan PF UK na základě výsledků letošního přijímacího řízení.
Vyrozumění o přijetí (spolu s informací o dalším postupu) nebo nepřijetí do kurzu bude
vydáno písemně do 24. září 2007. Přijati budou uchazeči, kteří přijmou nabídku kurzu ze
strany fakulty, a to v pořadí podle počtu bodů získaných v letošním přijímacím řízení (od roku
2002 byli vždy přijati všichni uchazeči, kteří o přijetí požádali).
3. Za uvedený kurz účastník zaplatí Právnické fakultě UK částku 40 000,- Kč; o podmínkách
kurzu s ním bude uzavřena smlouva.
4. Kurz je omezen kapacitními možnostmi fakulty na 160 účastníků (přijat bude i žadatel, který
by dosáhl v letošním přijímacím řízení stejného počtu bodů jako 160. žadatel v pořadí). Na
účastníky kurzu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a
přiměřeně i studijní a zkušební předpisy PF UK. Účastníci kurzu však ze zákona nejsou
studenty! (Stát nehradí účastníkům kurzu zdravotní ani sociální pojištění, rovněž PF UK
nemůže vystavit potvrzení, že účastník kurzu je studentem např. pro cizineckou policii nebo
pro různé studentské slevy a pod.).
5. Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia magisterského
studijního programu. Absolventi kurzu usilující o přijetí do magisterského studijního
programu na PF UK v Praze se musí podrobit přijímacímu řízení (podat novou přihlášku).
Uchazeči, kteří absolvují kurz, splní všechny předepsané povinnosti a dosáhnou u zkoušek
event. v klasifikovaných zápočtech celkového průměru do 1,50 budou na základě přihlášky ke
studiu přijati s prominutím přijímací zkoušky. Ostatním absolventům kurzu bude udělena
bonifikace v přijímacím řízení podle dosaženého prospěchu (za průměr do 1,8 bude uchazeč
bonifikován 10% a za průměr do 2,2 bude bonifikován 5% z celkového počtu bodů, které
bude možné získat z testu v přijímacím řízení; reprobace se do dosaženého průměru
započítávají). Podrobnosti možné bonifikace budou předmětem smlouvy podle bodu 3.
6. V případě přijetí ke studiu do magisterského studijního programu budou účastníkům kurzu
uznány za vykonané ty předměty absolvované v kurzu, z nichž uchazeč dosáhl u zkoušky
hodnocení „výborně“ a „velmi dobře“; za předpokladu zisku 60 kreditů může být absolvent
zařazen přímo do 2. ročníku.
7. Kurz tvoří předměty předepsané pro 1. ročník studijním plánem. Studijní plán bude v červnu
2007 zveřejněn na webových stránkách PF UK
8. Výuka probíhá ve formě přednášek a ve vybraných předmětech i formou seminářů.
Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu v zásadě ve čtvrtek (v odpoledních hodinách), v
pátek a v sobotu.
9. Bližší informace o kurzu CŽV budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PF UK
10. Absolvování mimořádného studia – kurzu celoživotního vzdělávání na PF UK v Praze,
organizovaného od akademického roku 2001/2002 (do ak. roku 2005/2006) nezakládá nárok
na prominutí přijímací zkoušky ani na bodovou bonifikaci v přijímacím řízení pro ak. rok
2007/2008.
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Příloha č. 7 - Doporučená příprava k přijímacím zkouškám na PF UK
Přípravné balíčky PF UK Praha
www.scio.cz/6PZ/PFUK
Balíčky obsahují optimální skladbu přípravných materiálů a služeb. Jsou sestaveny podle požadavků fakulty k přijímacím
zkouškám. Ke každému balíčku dostanete další materiály zdarma v hodnotě až 765 Kč.
Kompletní balíček PF UK – sada přijímačkových testů na PF UK z roku 2006, internetové kurzy obecných studijních
předpokladů (OSP) s lektorem a právní logiky (bez lektora), Národní srovnávací zkoušky (NSZ) z OSP, sady testů FAKTUM,
PROGRES, KLASIK, BASIC a PRAKTIK z OSP, testy z práva a logiky.
Klasický balíček PF UK – sada přijímačkových testů na PF UK z roku 2006, internetový kurz obecných studijních
předpokladů (OSP) bez lektora, NSZ z OSP, sady testů FAKTUM, PROGRES z OSP.
Základní balíček PF UK – sada přijímačkových testů na PF UK z roku 2006, internetový kurz obecných studijních
předpokladů (OSP) bez lektora, NSZ z OSP, sada testů PROGRES z OSP.

Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
www.scio.cz/6PZ/nsz
NSZ jsou kopií přijímacích zkoušek na PF UK. Přijímací zkouška na PF UK obsahuje test OSP.
Termín: 19. května 2007
Místa konání: Bratislava, Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Hradec Králové, Jihlava, Karlové Vary, Kladno,
Kolín, Košice, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň, Praha, Příbram, Svitavy, Teplice a Zlín, Žilina.

Uzávěrka: 6. 5. 2007
Předměty: matematika, obecné studijní předpoklady, základy společenských věd, angličtina/němčina
Soutěž: pro nejlepší účastníky je připravena odměna formou stipendia v celkové hodnotě 200 000 Kč, podmínkou je
účast v NSZ alespoň u dvou předmětů

Přípravné internetové kurzy
www.scio.cz/6PZ/demokurzy
Kurz obecných studijních předpokladů je koncipován jako příprava na test obecných studijních předpokladů.
Obsahuje ukázky testů z minulých let. Celkem 18 hodinových lekcí.
Kurz právní logiky je specializován na téma, které se na středních školách nevyučuje. Jsou v něm velmi přístupným
způsobem zprostředkovány ty oblasti, které se vyskytují u přijímacích zkoušek.

Cvičné a porovnávací testy
www.scio.cz/6PZ/porovnavacitesty
Sada ostrých přijímačkových testů PF UK Praha obsahuje 2 testy, které byly použity v posledních přijímacích
zkouškách na PF UK. Z percentilových tabulek zjistíte, zda byste u přijímacích zkoušek v roce 2006 uspěli.
Sady KLASIK obsahují 4 porovnávací testy, které byly v použity v Národních srovnávacích zkouškách.
Předměty: obecné studijní předpoklady
Sada FAKTUM obsahuje 6 porovnávacích testů, jejich délka i struktura je shodná s testy, které se v letošním roce
připravují pro FSS MU. Svou podobou jsou velice blízké také testu OSP, který bude součástí přijímacích zkoušek na PF UK.
Předměty: obecné studijní předpoklady

On-line testy
www.scio.cz/6PZ/demotesty
Jsou k dispozici na internetu a umožní vám okamžité srovnání. Oproti tištěným verzím testů jsou asi třetinové (tj. na
20-30 minut), ve 3-6 verzích.
Předměty: obecné studijní předpoklady

Objednat a přihlásit se můžete pomocí přiloženého formuláře, na
www.scio.cz/6PZ/objednavky nebo na uvedených telefonech.
Scio , Pobřežní 34, 186 00, Praha 8, pevná linka 234 705 555, fax 234 705 505, O2 723 964 447, T-Mobile 603
847 149, Vodafone 777 302 630, e-mail scio@scio.cz; www.scio.cz

