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Článek 1 

Dodatečné přijímací řízení 

(1) Děkan Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „DFJP“), Univerzity Pardubice (dále jen „UPa“) 

vyhlašuje v souladu s § 48 až § 51 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a článkem 

7 Statutu DFJP UPa dodatečné přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů: 

program 
standardní 

doba studia 
typ forma 

Dopravní technologie a spoje 3 roky 
bakalářský (Bc.) prezenční a kombinovaná 

Stavební inženýrství 4 roky 

(2) Tato směrnice se nevztahuje na uchazeče, kteří jsou přijímáni podle odlišných podmínek uvedených 

v čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice Univerzity Pardubice č. 3/2017 „Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů 

na Univerzitě Pardubice“ – přestup z prezenční do kombinované formy studia nebo naopak u téhož 

studijního programu. Pro přijímání uchazečů podle čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) výše uvedené směrnice 

č. 3/2017 platí podmínky pro standardní přijímací řízení uvedené v této směrnici. 

 

Článek 2 

Studijní obory vybrané pro dodatečné přijímací řízení 

Studijní program „Dopravní technologie a spoje“: 

Dopravní management, marketing a logistika 
Dopravní prostředky  
Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě 
Technologie a řízení dopravy  

Studijní program „Stavební inženýrství“: 

Dopravní stavitelství 

  



Předpokládané počty reálně přijatých uchazečů (zapsaných) do jednotlivých studijních oborů: 

Studijní obor  
Forma studia 

prezenční kombinovaná 

Dopravní management, marketing a logistika 70 40 

Dopravní prostředky  90 40 

Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  40 20 

Technologie a řízení dopravy 80 50 

Dopravní stavitelství 40 25 

 

Článek 3 

Pravidla a pokyny k dodatečnému přijímacímu řízení 

(1) Přihlášky ke studiu 

Přihlášku ke studiu lze podat v elektronické formě od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Elektronická přihláška 

(e-přihláška) je zveřejněna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Propozice, které jsou zveřejněny 

tamtéž, je třeba důkladně prostudovat a dodržet všechny pokyny v nich uvedené. 

Uchazeč může podat do tohoto přijímacího řízení na DFJP nejvýše dvě přihlášky. 

Administrativní poplatek za každou přihlášku je 500,- Kč. Tento administrativní poplatek je nevratný. 

Informaci o zaplacení poplatku získá fakulta přímo z informačního systému UPa. Z tohoto důvodu je nutné 

dodržet všechny pokyny k platbě (uvedení specifického, variabilního a konstantního symbolu), které se 

zobrazí po podání přihlášky a zároveň budou odeslány na email, který uchazeč na přihlášce uvede: 

název účtu adresáta: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10  Pardubice 
název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice 
číslo účtu: 37030561/0100 
variabilní symbol: 5920 
specifický symbol: oborové číslo uchazeče (vygenerováno na e-přihlášce) 
konstantní symbol: 308 pro bezhotovostní převod / 379 pro složenku 
  

Přihláška s formálními nedostatky nebude zaregistrována a uchazeč bude vyzván k okamžitému 

doplnění. S uchazečem, který ve stanoveném termínu závady neodstraní, bude zastaveno přijímací 

řízení. Zaregistrování přihlášky je zásadním krokem k možnému přijetí uchazeče, který však musí 

provést i všechny další požadované úkony (včas a úspěšně složit maturitní zkoušky, zaslat požadované 

dokumenty). Lékařské potvrzení na přihlášce nepožadujeme. 

(2) Podmínky přijetí 

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na fakultě je úspěšně ukončené 

střední vzdělání s maturitní zkouškou. Tuto skutečnost je nutné doložit nejpozději do 15. 9. 2019 

zasláním (osobním doručením) úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a úředně ověřené 

kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy (konečné, ne jen pololetní). Dokumenty musí být 

do tohoto data doručeny, nikoliv teprve zaslány. 

Adresa pro zaslání požadovaných dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 

Oddělení pro vzdělávací činnost, Studentská 95, 532 10 Pardubice, tel.: 466 036 096. 

http://eprihlaska.upce.cz/


Pokud uchazeč ukončil střední vzdělání na zahraniční škole, doloží dosažené vzdělání také nostrifikační 

doložkou (není nutné v případě, že je s daným státem uzavřena smlouva o uznávání rovnocennosti 

dokladů o vzdělání – viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace). 

Uchazeč se státním občanstvím jiným než České republiky musí prokázat svou jazykovou způsobilost 

studovat v česky vyučovaném studijním programu. Jazykovou způsobilost je třeba doložit nejpozději 

do 15. 9. 2019 dokladem o absolvování zkoušky z českého jazyka. Z této povinnosti jsou vyjmuti 

uchazeči se státním občanstvím Slovenské republiky a uchazeči s jiným státním občanstvím, kteří 

úspěšně ukončili své předchozí vzdělání v českém či slovenském jazyce. 

S uchazečem, který takto kvalifikaci v určeném termínu neprokáže, bude zastaveno přijímací řízení. 

Podmínečné přijetí na DFJP není možné. 

(3) Hodnocení kritérií pro dodatečné přijímací řízení 

Děkan bude rozhodovat o přijetí jen těch uchazečů, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné 

nebo úplné střední odborné vzdělání maturitní zkouškou a tuto skutečnost doložili způsobem 

uvedeným v odst. (2) čl. 3 této směrnice. 

Pořadí uchazečů v jednotlivých studijních oborech bude určeno na základě součtu: 

 průměru z maturitní zkoušky, 

 studijního průměru ze všech předmětů druhého pololetí posledního ročníku střední školy a 

 bonifikace. 

Jednotlivé bonifikace budou určeny dle následujícího klíče: 

1. bonifikace za společnou státní maturitní zkoušku 

uchazeč neskládal maturitní zkoušku z předmětu „matematika“ ani „matematika+“ + 2 body 

uchazeč úspěšně složil maturitní zkoušku z předmětu „matematika“ + 1 bod 

uchazeč úspěšně složil maturitní zkoušku z předmětu „matematika+“ + 0 bodů 

2. bonifikace za absolvování testu „Matematika“ (MAT) nebo testu „Obecné studijní 

předpoklady“ (OSP) v rámci Národní srovnávací zkoušky (NSZ) v termínech 1. 2. – 1. 5. 2019 

uchazeč neabsolvoval test „MAT“ ani „OSP“ + 2 body 

uchazeč absolvoval test „MAT“ nebo „OSP“ s výsledkem: percentil menší než 50 + 1 bod 

uchazeč absolvoval test „MAT“ nebo „OSP“ s výsledkem: percentil 50 a větší + 0 bodů 
 

Absolvování zkoušky „matematika“ nebo „matematika+“ a testů NSZ není podmínkou pro účast v přijímacím 

řízení. Informace o NSZ, jejich termínech a místech konání jsou uvedeny na stránkách www.scio.cz/nsz. 

Uchazeč při přihlašování na NSZ sdělí společnosti Scio, že má podanou přihlášku na DFJP UPa, a udělí 

ji souhlas s předáním výsledků. Výsledek absolvovaného testu NSZ proto uchazeč fakultě nezasílá.  

(4) Způsob rozhodování o přijetí 

Pro sestavení pořadníku pro přijetí uchazečů budou hodnoty všech uvedených kritérií sečteny. Podle 

dosaženého součtu budou uchazeči seřazeni vzestupně (minimální dosažená hodnota je 2 – nejlepší 

možný výsledek uchazeče, maximální 12 – nejhorší možný výsledek). 

V případě dosažení stejného součtu ohodnocení kritérií budou tito uchazeči uspořádáni abecedně, 

přičemž takovouto podskupinu nelze rozdělit na přijaté a nepřijaté (budou buď všichni přijati, nebo 

všichni nepřijati). 



Bude-li počet uchazečů zjevně menší nebo roven stanovenému počtu přijatých, může děkan od 

sestavení pořadníku upustit.  

(5) Výsledky dodatečného přijímacího řízení 

Výsledky dodatečného přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče na 

internetových stránkách UPa – www.upce.cz a to nejpozději do 17. 9. 2019. Způsob zveřejnění výsledků 

přijímacího řízení musí respektovat principy ochrany osobních údajů. Dokumentace o přijímacím řízení 

bude uložena na studijním oddělení DFJP UPa a každému účastníku přijímacího řízení bude na požádání 

přístupna do uplynutí 15 dnů od oznámení rozhodnutí. 

Písemné rozhodnutí děkana o výsledcích přijímacího řízení obdrží uchazeči v případě přijetí ke studiu 

osobně na zápisu (viz čl. 4 této směrnice), v případě nepřijetí doporučenou poštou do vlastních rukou 

nejpozději do 15. 10. 2019. 

Článek 4 

Zápis do studia 

(1) Pozvánky na zápis do 1. ročníku se nebudou z časových důvodů posílat ani poštou, ani emailem.  

(2) Přijatý uchazeč se dostaví k zápisu, který se bude konat: 

• všechny obory prezenčního studia ve středu 18. 9. 2019 v 9:00 

• všechny obory kombinovaného studia ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 9:00 

v posluchárně B1 v budově Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice – Stavařov, Studentská 

95. Předpokládaná doba zápisu je 3 hodiny. 

S sebou si každý uchazeč přinese psací potřeby a 2 ks aktuálních průkazových fotografií formátu 

35x45 mm. 

(3) Účast na zápise je povinná (čl. 8 Statutu UPa). Student, který se nemůže z vážných důvodů k zápisu 

dostavit v daném termínu, může pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským 

průkazem a k tomuto účelu určenou úředně ověřenou plnou mocí. Nedostaví-li se student (osobně 

nebo v zastoupení) bez řádné a fakultou uznané omluvy k zápisu, ztrácí nárok na zápis do studia. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Směrnice byla projednána a schválena podle § 27 odst. 1 písm. e) zákona Akademickým senátem 

DFJP dne 26. 9. 2018. 

(2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vydání. 

 

V Pardubicích dne 1. 7. 2019. 

 

 

 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. 

 děkan DFJP 

 

Dodatek č. 1 směrnice č. 19/2018 nabyl účinnosti dne 1. 7. 2019 (dodatečné přijímací řízení) 

http://www.upce.cz/

