
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Dopravní fakultu Jana Pernera 2016/2017 
 
Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení: 
 
Číslo a název studijního programu: 

B 3709 – bakalářský studijní program „Dopravní technologie a spoje“ 
B 3607 – bakalářský studijní program „ Stavební inženýrství“ 
N 3708 – navazující magisterský studijní program „Dopravní inženýrství a spoje“ 
N 3607 – navazující magisterský studijní program „Stavební inženýrství“ 

 
a) Termíny přijímacího řízení:  

B 3709, B 3607 - I. kolo: 19. června 2016 
B3709, B3607 - II. kolo: 14. září 2016 
N 3708, N 3607 - I. kolo: 15. srpna 2016 
N 3708, N 3607 - II. kolo: 7. září 2016 

 
b) Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  

B 3709, B 3607 - I. kolo: 20. června 2016 
B 3709, B3607 - II. kolo: 15. září 2016 
N 3708, N 3607 - I. kolo: 16. srpna 2016 
N 3708, N 3607 - II. kolo: 8. září 2016 

 
c) Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání: 

B 3709, B 3607 - I. kolo: 22. srpna 2016 
B 3709, B3607 - II. kolo: 14. října 2016 
N 3708, N 3607 - I. kolo: 9. září 2016 
N 3708, N 3607 - II. kolo: 14. října 2016 

 
d) Dokumentace o přijímacím řízení  

je uložena na studijním oddělení DFJP a každému účastníku přijímacího řízení na požádání přístupna do 
uplynutí 30 dnů od termínu přijímacího řízení. 
 

e) Termín ukončení přijímacího řízení na DFJP 
14. října 2016 

 
f) Předměty a druh přijímací zkoušky  

B3709, B3607: 
Děkan DFJP rozhodl o přijetí uchazeče na základě struktury jeho maturitních předmětů, jeho výsledků 
u maturity a jeho výsledků z 2. pololetí posledního ročníku střední školy. K tomu musel uchazeč nejpozději 
do 19. 6. 2016 (1. kolo) / 14. 9. 2016 (2. kolo) zaslat úředně ověřené kopie maturitního a výročního 
vysvědčení. 
N3708, N3706: 
Děkan DFJP upustil od konání přijímací zkoušky a rozhodl o přijetí uchazeče na základě hodnocení 
bakalářské práce, výsledků státní bakalářské zkoušky a studijního průměru v bakalářském studiu. 

 
g) Kritéria hodnocení přijímacího řízení: 

B 3709, B 3607: 
Způsob hodnocení uchazečů pro sestavení pořadníku přijatých a nepřijatých byl určen směrnicí o přijímacím 
řízení č. 24/2015 následovně: 

 součet průměru z maturitní zkoušky a studijního průměru ze všech předmětů druhého pololetí 
posledního ročníku střední školy,  

 přičtení bonifikace: 
o za společnou profilovou zkoušku matematika+ (0 bodů), 
o za společnou „státní“ maturitu z předmětu matematika (1 bod), 
o za nesložení maturitní zkoušky z předmětu matematika (2 body). 



Pořadník uchazečů se dle směrnice sestavuje vzestupně (minimální dosažená hodnota je 2 – nejlepší možný 
výsledek uchazeče, maximální 10 – nejhorší možný výsledek). Vzhledem k tomu, že počet uchazečů 
v žádném z oborů nepřesáhl stanovený počet přijatých, bylo od sestavení tohoto pořadníku upuštěno. 
Všichni uchazeči, kteří v řádném termínu doručili na studijní oddělení úředně ověřené kopie maturitního 
vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy, byli přijati.  
N3708, N3706: 
Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia bylo ve všech oborech úspěšné vykonání státní 
bakalářské zkoušky a doložení této skutečnosti do termínu 15. 8. 2016 (1. kolo) / 7. 9. 2016 (2. kolo) 
předáním úředně ověřené kopie diplomu a dodatku diplomu na SO DFJP. Uchazeči všech oborů, kteří danou 
podmínku splnili, byli ke studiu přijati. Přijímací zkouška se nekonala.  

 
 

Souhrnná tabulka: 
 

Program Počet přihlášených 
Počet účastníků 

přijímacího řízení 
Počet přijatých 

(+přijati mimo PŘ) 
Přijato po 

přezkoumání 
Přijato 
celkem 

Počet zapsaných ke 
studiu 

 PS KS celk. PS KS celk. PS KS celk. PS KS celk.  PS KS celk. 

B3709 621 337 958 584 309 893 420 245 665 3 5 8 673 313 203 516 

B3607 119 45 164 114 40 154 76 32 108 0 0 0 108 42 27 69 

N3708 98 115 213 94 109 203 86 92 178 1 10 11 189 82 99 181 

N3607 8 25 33 7 25 32 7 23 30 0 2 2 32 7 25 32 

Celkem 846 522 1368 799 483 1282 589 392 981 4 17 21 1002 444 354 798 

 
 
 
V Pardubicích dne 1. listopadu 2016 
 
 
 
 Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. 
 proděkanka pro pedagogickou činnost 


