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Informace o konání přijímacího řízení 

Termíny přijímacího řízení 

- Přijímací zkoušky na bakalářské studijní obory proběhly v období od 25. 5. do 31. 5. 2018 
(2. kolo příjímacího řízení nebylo vypsáno) 

- Přijímací zkoušky na navazující magisterské obory proběhly v období od 8. 6. do 13. 6. 2018 
(2. kolo přijímacího řízení nebylo vypsáno) 
Přijímací zkoušky na doktorské obory proběhly v období v období od 12. 6. do 27. 6. 2018 
(náhradní termín a 2. kolo přijímacího řízení 12. – 13. 9. 2018) 
 

Termíny vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 
- rozhodnutí byla vydána do 30. 6. 2018, resp. do 30. 9. 2018 u 2. kola a náhradního termínu u 

přijímacího řízení na doktorské obory 
 

Termíny vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí 
- září – říjen 2018 

 
Termíny a podmínky, za nichž měl uchazeč možnost nahlédnout do svých materiálů 

Uchazeči mohli využít práva k nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí 
o jejich přijetí po dobu tří pracovních dnů od zveřejnění dílčích výsledků přijímacího řízení – podmínky 
jsou stanoveny ve Výnosu děkanky č. 20/2017, odst. V. 

Termíny ukončení přijímacího řízení 
- 19. 10. 2018 

 
Informace o přijímacích zkouškách 
 
Studenti byli přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a dosažení takového umístění 
v pořadí uchazečů o studiu daného studijního oboru, které nepřesáhlo zveřejněný nejvyšší počet 
přijímaných uchazečů stanovený děkankou pro příslušný studijní obor pro akademický rok 2018/2019 
(viz příloha č. 2 Výnosu děkanky č. 20/2017). Ve výše uvedených případech byli rovněž přijatí uchazeči, 
kteří doložili splnění podmínek pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky. 
 

- Testy přijímacích zkoušek konaných na FF UHK jsou uvedeny na internetové adrese: 
https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article 

 
- Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky jsou uvedeny na internetové 

adrese: 
http://hades.uhk.cz/PZ/ 

 
- Informace o výsledcích přijímacího řízení jsou uveřejněny na webu UHK v „Přehled přijímacího 

řízení pro akademický rok 2018/2019“ 


